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 حقوق اإلنسان

 
 معنويه. وضع شرعي يجعل للشخص االختصاص بمنفعة ماديه أو  هو : مفهوم الحق

 عناصره :

وهو صاحب الحق ومعناه في القانون اإلنسان ويسمى الشخص الطبيعي وغير .الشخص : 1

الطبيعي هوغير اإلنسان وهو الشخص المعنوي. فمتى كان الشخص قادرا على التمتع بالحقوق 

 وتحمل االلتزامات فهو يتمتع باالعتراف القانوني بشخصيته. وينبغي لإلنسان أن يولد حيا,

فالشخصية القانونيه تبدأ بالوالدة وتنتهي بالوفاة, ورغم ذلك يعترف القانون للجنين بشخصيه 

قانونيه محدده بتمام والدته حيا. ويقصد بالشخص المعنوي الشركات والجمعيات والمؤسسات 

 والدولة ودوائرها.

ن سواء : الشيء وهو كل حال يعد شخصا وله كيان ذاتي منفصل عن اإلنسا .موضوع الحق2

 كان ماديا أم معنويا. 

إن أساس وجود الحق هو القانون, إال أنه اليسند للشخص مباشرة وإنما البد من  .مصدر الحق :3

وجود وقائع قانونيه, )وهي إعمال ماديه يرتب القانون عليها أثرا قانونيا كإنشاء حق أو زواله(. 

ثر القانوني كإنشاء حق أو زواله(. أو تصرفات قانونيه, )وهي اتجاه االراده نحو إحداث األ

فالوقائع والتصرفات القانونيه تمثالن مصدران مباشران للحق ألن القانون يعطي الوقائع 

 والتصرفات أثرها في الميدان القانوني وبالتالي إيجاد الحقوق. 

وفي نطاق حقوق اإلنسان فان صاحب الحق هو اإلنسان فقط سواء كان ذكرا أم أنثى, صغيرا   

أم كبيرا, اسودا أم ابيضا, عاقال أم مجنونا, عالما أم جاهال, بالغا أم قاصرا, موجودا أم محتمل 

الوجود حيا. وموضوع حقوق اإلنسان هو أشياء معنويه كالحياة والحريه واالعتقاد والعمل 

تمارس بأنشطة ماديه. أما مصدر حقوق اإلنسان فهو القانون أيضا إال إن القانون يسند هذه 

لحقوق لإلنسان مباشرة من دون حاجة إلى تصرف قانوني أو عمل مادي يؤثر في اكتساب هذه ا

  الحقوق أو نقدها. إذ أن اعتراف القانون لإلنسان بحق ما )من حقوق اإلنسان( يجعله صاحبا له 

أي ينشأ الحق وينسب قبل ممارسة اإلنسان لمضمون الحق, وسبب ذلك إن هذه الحقوق الترتبط 

 نشاط اإلنسان فحسب بل بكيانه الجسدي والروحي. بصميم 

 

 

 



 

 

اإلنسان لغة : هو آدم , بشر, وجمعه ناس ويطلق على الذكر واألنثى. إن  مفهوم اإلنسان :

خطاب القواعد القانونيه يتوجه إلى األشخاص دائما سواء كانوا طبيعيين أم معنويين, أي أنهم 

حقوق اإلنسان اليتمتع بها إال اإلنسان )الشخص  يتمتعون بالحقوق ويتحملون االلتزامات. لكن

الطبيعي( ألن حقوق السكن والحياة والحريه الشخصيه واألمن والعمل والضمان االجتماعي 

والصحي والرأي والتعبير واالعتقاد والتجمع والترشيح والتصويت واالنتخاب مرتبطه باإلنسان 

ثنى من ذلك بعض الحقوق السياسيه( بالغا كان فقط  سواء كان شخصا ذا أهليه قانونيه أم ال )يست

أم صغيرا. واألهليه والبلوغ شرطان الزمان للتمتع بالحقوق بالنسبه للشخص الطبيعي. كما إن 

التعذيب والنفي والحجز دون مبرر قانوني ومنع الحريات والحقوق المذكوره آنفا اليقع إال على 

 والمتأثر بمعاناتها. اإلنسان ألنه الوحيد المعني بها وبممارستها 

 

تباين مفهوم حقوق االنسان بسبب بعض التحفظات التي لحقت به  : مفهوم حقوق االنسان

كالغموض في ما هية المفهوم والخصوصية الحضارية للمفهوم والبيئة الثقافية. ولكن على الرغم 

اسان( حقوق من تلك التحفظات فقد طرحت تعاريف عديدة بغية تحديد المصطلح, فعرف )رينيه ك

االنسان على اساس أنه علم قائم بذاته وهو فرع خاص من فروع العلوم االجتماعية يهتم بدراسة 

العالقات القائمة بين االشخاص وفق الكرامة االنسانية مع تحديد الحقوق والخيارات الضرورية 

ه علم حقوق لتفتح شخصية كل كائن انساني. وبالتالي فهذا التعريف يفترض قيام علم حديث أسم

 يكون معيار هذا العلم هو الكرامة االنسانية. االنسان بحيث

أما )ليا ليفين( فقد حاولت أن تنظر للمفهوم من زاوية أخرى, فترى أن لمفهوم حقوق االنسان   

معنيان أساسيان األول هو أن االنسان له حقوق ثابتة وطبيعية تعرف بالحقوق المعنوية النابعة من 

ائن بشري والتي تستهدف ضمان كرامته. أما المعنى الثاني لحقوق االنسان فهو انسانية كل ك

 الخاص بالحقوق القانونية التي أنشئت طبقا لعمليات سن القوانين في المجتمعات الوطنية والدولية

على السواء. وتستند هذه الحقوق إلى رضا المحكومين أي رضا أصحاب هذه الحقوق وليس إلى 

  هو قائم في المعنى األول.  نظام طبيعي كما

 

           

 

 



 

 

 حقوق اإلنسان.

 مفاهيم ومبادئ.

 أوال: مفهوم حقوق اإلنسان. 

الشك في أن اإلنسان يولد معززا مكرما اليمتلك أي بشر كان االنتقاص من شأنه وقدره ومن   

تلك الكرامه  الكرامه المتأصله منه. إذ أن الصفه االنسانيه في بني البشر تقتضي وجوب احترام

من أي شكل من أشكال اإلهانه واإلذالل والتحقير وتعززها كونها تشكل احد الضمانات للوصول 

إلى حالة راضيه من التسامح والعداله والسلم الضروري الستقرار المجتمع وانتماء أفراده 

 الواعي له. ويمكن الحصول على مصادر حقوق اإلنسان من الديانات السماويه والحضارات

 القديمه والفلسفه القديمه والحديثه.

 

 ثانيا: لماذا حقوق اإلنسان ؟ 

تكمن اإلجابه على هذا التساؤل في السعي الدائم إلى توضيح قضية حقوق اإلنسان في مجتمعنا   

والذي يعاني من انتهاكات مأساويه لهذه الحقوق. إن أهمية حقوق اإلنسان ليس فقط في كونها 

التسامح والعداله واحترام الذات البشريه, بل أنها تشكل شرطا رئيسيا الضمانه في شيوع قيم 

لخلق حالة السالم الداخلي في المجتمعات. إذ أن قبول اآلخر وقبول الحق في االختالف وقبول 

التعدديه وخلق الضمانات الفعليه بحق اإلفراد المختلفين في التعبير عن أرائهم وصيانة أمنهم 

ة اإلفراد ومشاركتهم في اختيار ممثليهم بحريه, كل ذلك يؤدي حتما إلى الشخصي وتعزيز مساهم

شيوع قيم التسامح والتي تعني أول ما تعنيه خلق حاله من األمن الداخلي والسلم الحقيقي. إن 

احترام حقوق اإلنسان ينطوي أساسا نظرا لما تقدم على إشراك اإلفراد في دائرة الفعل السياسي 

 فراد منتمين إلى مجتمعهم وخدمة االنسانيه.واالجتماعي وخلق إ

 

 

 

 

 



 

 

 ثالثا: خصائص حقوق اإلنسان.

تتميز حقوق اإلنسان بالعديد من المزايا المرتبطه بطبيعة اإلنسان من جهه, وبكونها حقوقا   

 محدوده من جهه أخرى, ومن ابرز تلك الخصائص :

 

هي ملك للبشر بصفتهم بشرا,  .إن حقوق اإلنسان التشترى والتباع وهي ليست من احد بل1

 فحقوق اإلنسان متأصله في كل إنسان ومالزمة له كونه إنسان. 

 

.إن حقوق اإلنسان هي نفسها لكل بني البشر بغض النظر عن اللون, العرق, الدين, الجنس, 2

الرأي السياسي, أو األصل االجتماعي وغيرها من األسس الواهيه التي يجري التميز على  

البشر, والتي العالقة لها باالمتيازات التي يكتسبها اإلنسان بكده وجهده والتي تجعله  ضوئها بين

متميزا بين أفراد متساوين في حقوقهم الطبيعيه. إذ أننا جميعا ولدنا أحرارا ومتساوون في الكرامه 

 والحقوق, من هنا فإن حقوق اإلنسان هي عالميه من حيث المحتوى والمضمون.

 

حال االنتقاص من حقوق اإلنسان. فإن احد اليملك الحق في حرمان شخص آخر .اليمكن بأي 3

منها مهما كانت األسباب, وحتى لوكانت القوانين في بلد ما يقوم بانتهاكها, فان ذلك اليفقدها 

قيمتها وال ينكر تأصلها في البشر. إن انتهاك الحقوق اليعني عدم وجودها ولهذا فان حقوق 

للتصرف إذ اليحق لإلنسان إن يتنازل عنها جزءا أو كال, كما اليحق ألي اإلنسان غير قابله 

 إنسان وألي سبب كان أن ينتهك تلك الحقوق. 

 

.إن حقوق اإلنسان هي وحده واحده وغير قابله للتجزئة. فحقوق اإلنسان سواء كانت مدنيه أو 4

ى الحرية واألفق سياسيه أو اقتصاديه أو اجتماعيه أو ثقافيه هي وحده واحده تنطوي عل

 والمستوى المعيشي الالئق. أي أنها وباختصار شديد تعني الحرية والتحرر من الخوف والعوز.

  

.إن حقوق اإلنسان في تطور مستمر, وكما أنها مرتبطة باإلنسان بصفته إنسانا فان حاجة 5

الحقوق  اإلنسان وارتفاع مستواه المادي والروحي في حالة تطور مستمر يستوجب معه تطوير

 والواجبات وبذلك يصار إلى تصنيف حقوق أخرى. 

إذن فان لإلنسان حقوقا أساسيه تترتب له لمجرد كونه أنسانا وبدون تميز بين فرد وآخر. فحقوق 

اإلنسان هي تلك الحقوق المتأصله في طبيعتنا واليمكن بدونها إن نعيش كبشر. فالحقوق 



 

 

اجاتنا من اجل حياة تضمن االحترام والحماية والكرامة والحريات االساسيه تتيح لنا أن نلبي احتي

 والقيم الذاتية لكل إنسان. ومن هنا فان لمفهوم حقوق اإلنسان معنيان أساسيان. 

 

.الحقوق المعنوية لإلنسان : وهي حقوق ثابتة وطبيعيه لمجرد كونه أنسانا وهي نابعة من 1

 إنسانيته وتستهدف ضمان كرامته.

  

نيه لإلنسان : التي أنشئت طبقا لعمليات سن القوانين وتستند إلى رضا المحكومين .الحقوق القانو2

 أصحاب الحقوق. 

 

 

 

 

 

 

 المصادر  

لسان العرب البن  – 344,343,342,338ص  –علم أصول القانون  –.د.رياض القيسي 1

 منظور. 

 . 36,32,27,25,24,23ص  –حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني  –.د.فيصل شطناوي 2

 .  84,79,41,39ص –قانون حمورابي  –.شعيب احمد الحمداني 3

 

 



 

 

 .حقوق اإلنسان في الحضارات القديمه

 

  .أوال: حقوق اإلنسان في الحضارات االغريقيه

لقد اعترفت الحضارة االغريقيه لإلنسان ببعض الحقوق في مجاالت معينه ولمجموعات محدده.   

يه اعتبرت الديمقراطيه المباشره أسلوبا للحكم إذ يجتمع األحرار من فيما يتعلق بالحقوق السياس

الرجال في مدينة أثينا لمناقشة شؤون الدوله وإقرار القوانين, أي إن الشعب يمارس السلطة بنفسه 

 من دون وجود ممثلين عنه. 

عية ثم أما حق الملكيه فهو حق محترم في الحياة اليونانيه رغم إن ملكية األرض كانت جما  

 تحولت إلى ملكية قبائل. 

إن أهم مميز للحضارة االغريقيه هو انعدام التوازن االجتماعي إذ كان المجتمع يتألف من   

ن مايقال من حقوق كانت لألحرار وأن العبيد وجد للطاعة طبقتين طبقة األحرار وطبقة العبيد, وإ

 مجرده من حقوقها المدنيه والسياسية.  والشيء نفسه يطبق على المرأة اليونانيه إذ كانت والعمل.

 

  .ثانيا: حقوق اإلنسان في الحضارة الرومانيه

يتكون المجتمع الروماني القديم من طبقة األشراف والطبقة العامه, وعلى أساس التميز بين   

الطبقتين صار هناك تميز في الحقوق والتزامات كل منها. فحق االنتخاب مثال مقصور على طبقة 

اف ليدخلوا المجالس الشعبيه المكونه من األحرار واألثرياء, وقد ترسخ هذا التميز بين األشر

الطبقتين في المعامله القانونيه والقضائية لكل منهما. وفيما يتعلق بحق الملكيه فقد اعترف 

وبخصوص المراه الرومانيه فقد كانت  يه الفردية وحق الملكيه الجماعية.الرومان بحق الملك

المدنيه والسياسية ملوية, إذ كانت تعيش تحت سيطرة رب االسره سيطرة مطلقه لذلك  حقوقها

 كانت حقوق اإلنسان في الحضارة الرومانيه متأثره بالتفاوت الطبقي وانعدام مبدأ المساواة. 

 

 

 

 



 

 

  .ثالثا: حقوق اإلنسان في حضارة وادي الرافدين

اني قبل الميالد في العراق القديم كقانون اورنمو لقد اعترفت القوانين التي سادت في األلف الث  

ولبث عشتار وحمورابي لإلنسان ببعض الحقوق وتكفلت بحمايتها والمعاقبه على انتهاكها. إذ 

احترم حق الملكيه واعترف به على مر السنين, إذ تحولت من ملكية جماعيه إلى ملكيه عائليه ثم 

 مة جسده من خالل المعاقبه على اإليذاء. إلى ملكيه فرديه. واعترف للفرد بحقه بسال

 

كما احترمت حقوق المرأة المطلقه والمتزوجه والخطيبه ومساواة شهادتها أمام القضاء. لكن   

اإلنسان العراقي القديم ظلم أيضا كما في الحضارات المعاصره آنذاك بوجود التميز الطبيعي, 

مي إلى طبقة معينه يتمتع بالحقوق المحدده لتلك ألن الحقوق والقوانين لم تكن واحده, فكل فرد ينت

 الطبقه ويخضع إلحكام قانونها, وبتعبير أدق باألحكام الخاصه بهذه الطبقه من القانون. 

   

كان المجتمع العراقي القديم يتكون من طبقة الحكام وطبقة المحكومين, أما طبقة الحكام فكانت و

ئة الملك وحاشيته وأقربائه وفئة العسكريون, وتشمل تشمل الفئة الدينيه كالكهنه ورؤسائهم وف

طبقة المحكومين فئة األحرار وفئة عامة الشعب وفئة العبيد. أما الحقوق السياسيه فقد كان نظام 

الحكم في وادي الرافدين يقوم على أساس التفويض اإللهي للحاكم وكانت دويالت المدن محكومه 

بمجلس الشيوخ ويسمى اآلخر مجلس المحاربين. وكان  بمجلسين فضال عن الملك, يسمى أحدهما

(, وخ وهيئة أعيان المدنيةكمجلس الشيالنتخاب من قبل المجالس العامه )الوصول إلى الحكم با

كما أن للمجالس صالحيه خلعه. إال أن النظام الديمقراطي لم يدم طويال بل تحول إلى نظام ملكي 

لطه بدفع من الظروف الطارئه آنذاك. لذلك يالحظ أن وراثي مطلق لتسلم الحكام األقوياء الس

بعض الحقوق المدنيه لإلنسان العراقي القديم قد استوفيت نوعا ما من خالل حمايتها بالقوانين لكن 

          التفاوت الطبقي وتمييز األحكام تبعا له قد دمر مبدأ المساواة الذي هو أساس التمتع بالحقوق. 

                           

  

           



 

 

 .حقوق اإلنسان في األديان السماويه

 

  .أوال: الدين المسيحي

إن أهم ما تميز به الدين المسيحي هو الدعوة إلى التسامح والمساواة والعداله والمحبه ومحاربة   

التعصب الديني. كما رسم الدين المسيحي حدودا فاصلة بين ماهو ديني وماهو دنيوي. إذ أكدت 

مارسها إال هللا سبحانه وتعالى ى احترام وتقدير كرامة اإلنسان وأكدت بان السلطه المطلقه اليعل

(. وقد نقلت الديانة المسيحيه إلى 22-16|أية 22" )االصحاح أعطوا ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل"

والسلطه.  الحضارة االوربيه هذه الدعوة الدينيه الخالصه وخاصة فيما يتعلق بالروابط بين الفرد

وقد شكلت هذه المبادئ ثورة على التمايز الطبقي وقتئذ, كما وقفت المسيحيه بشدة ضد عقوبة 

 اإلعدام وعملت على حماية الضعفاء والمحافظة على حقوق العمال. 

 

 ثانيا: الدين اإلسالمي 

وجبه في البدء أن ما يعتبر حقا من حقوق اإلنسان في الوقت الحاضر فهو فرض من الفروض أ  

اإلسالم سواء في القران الكريم أم السنة النبويه الشريفه. فحق الحياة هو حق مقدس ال يجوز ألحد 

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض هاق الروح كما قال تعالى "االعتداء عليه بالقتل وإز

كم إن هللا كان بكم وا أنفسوال تقتل(, وقال تعالى "32آية-جميعا" )سورة المائده فكأنما قتل الناس

يا أيها الذين سكن حق مصان إذ قال هللا تعالى "(. وحق المأوى أو ال29آية-رحيما" )سورة النساء

(. 27آية -حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها" )سورة البقره آمنوا ال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم

واحل هللا البيع وحرم الربا" الحقوق االقتصاديه بقوله تعالى "وثبت اإلسالم حق الملكيه وسائر 

(, وقال تعالى " وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا 275آية -)سورة البقره

-ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون" )سورة النحل منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه

الكريم )صلى هللا عليه  رسول(. وكفل اإلسالم حق األجير في أجره وعدم تأخيره بقول ال14آية

 ".طوا األجير أجره قبل أن يجف عرقهأعوسلم ( "

أما حق المرأة فقد كفلت في اإلسالم بشكل عظيم في أمور كثيره جدا جاءت مفصله لبيان 

يها الذين آمنوا ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وال حرمة انتهاكها فقال هللا تعالى "ياأأهميتها و

تيتم ن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآوقال تعالى "وإ ,ذهبوا ببعض ما أتيتموهن"ضلوهن  لتتع

تاخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم رهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا أأج

(. هذه هي بعض الحقوق 19,20,21اآليات  -" )سورة النساءإلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا



 

 

ثله ألنواع كثيره وأمثله وفيره تضمنتها نصوص القران الكريم واألحاديث النبويه وبعض األم

 الشريفه. 

أخيرا إن الديانات السماويه تعتبر أن الحياة هبة من هللا سبحانه وتعالى, وأن اإلنسان محمول   

ن أب على الحفاظ والمثابره على حياته, فال يجوز أن يحرم احد منها. وباعتبار إن اآلدميين م

واحد وقد خلقوا لنفس المصير فأنهم متساوون ليس بينهم مالك وال مملوك وخضوعهم لنفس 

 الخالق هو أقوى ضمان للتساوي بينهم.                                                                                

  

 

 

 

 

 



 

 

 .نالمصادرالقانونيه لحقوق اإلنسا                    

  

 

                      

  .مصادر حقوق اإلنسان في انكلترا

تتميز المصادر القانونيه الوطنيه بأنها مكتوبه وتقع في قمة الهرم القانوني. إذ أن كل القواعد   

القانونيه الوطنيه المتعلقه بحقوق اإلنسان جاءت مكتوبه لترسيخ أهميتها وتثبيت الزاميتها, وان 

ره تقع في قمة الهرم القانوني أي إنها قواعد دستوريه. وهذه االخيره ال يجوز القواعد المذكو

مخالفتها إطالقا من أي فرد أو سلطه أو قاعدة قانونيه أخرى ومن المعروف أن الدستور 

البريطاني دستور عرفي أي غير مدون, فالقواعد القانونيه الصرفيه من مميزات القانون 

واعد قانونيه مكتوبه في بريطانيا وهذه أصول استمر عليها النظام االنكليزي, إذ يندر وجود ق

القانوني االنكليزي قرونا عديده. لكن حقوق اإلنسان باعتبارها حقوقا تمس حياة وحرية وشخصية 

وسعادة كل فرد في المجتمع ثبتت بشكل معروف وأصبحت قواعد دستوريه مدونه وقد توزعت 

 لمتعلقه بحقوق اإلنسان على عدد من الوثائق المهمه ندرسها كاألتي :القواعد القانونيه االنكليزيه ا

 

  .1215الميثاق األعظم ) العهد األعظم ( لعام  -1

. 1215يعتبر الميثاق األعظم أهم وثيقه دستوريه مكتوبه في بريطانيا انتزعت من الملك سنة   

خالفة التقاليد االقطاعيه فثار وكان سبب صدور هذه الوثيقه هو ابتزاز الملك المتكرر للمال وم

عليه البارونات واألعيان والفرسان وعدد كبير من رجال الكنائس والعامة فخضع الملك لمطالبهم 

ومنحهم تلك الوثيقه. واهم الحقوق التي تضمنتها الوثيقه هي استقالل القضاء عن العرش ومنع 

ن البالد. كما اعترفت بحرية توقيف أي مواطن أو سجنه أو مصادرة أمواله إال بموجب قانو

التنقل وحرية التجاره وعدم فرض الضرائب دون موافقة البرلمان. ولضمان تطبيق هذه الوثيقه 

على انه وفسر ذلك أتباع الملك سلطه تنفيذ العهد ) بارونا من 25خولت الوثيقه في احد نصوصها 

 (.تقييد شرعي لسلطات الملك



 

 

  .1628عريضة الحقوق لعام  -2

درت هذه الوثيقه نتيجة الصراع القائم بين البرلمان وملك بريطانيا, وهي احد الوثائق ص  

الدستوريه المعروفه بحقوق اإلنسان. إذ اشترط البرلمان منح موافقته على المال الذي طلبه الملك 

 للحرب ضد اسبانيا عندما يوافق الملك على عريضة الحقوق هذه.

 هم بنود هذه العريضه :وأ  

 (.لضرائب االجباريه )تقييد سلطانهن يكف الملك عن طلب الهبات وفرض ا.أ1

 (.إال بتهمة حقيقيه )مبدأ دستوري .أن ال يسجن شخص2

 .أن ال تعلق األحكام العرفيه وقت السلم. 3

 .احترام الحرية الشخصيه. 4

 .عدم فرض ضرائب جديده دون موافقة البرلمان. 5

 

  .1679قانون اإلحضار لعام  -3

ومضمون هذا القانون هو منع اعتقال أي شخص دون مذكرة قانونيه. ومن حق الموقوف طلب   

دراسة توقيفه. يضمن هذا القانون حماية الحرية الشخصيه من تعسف السلطات وأصبح فيما بعد 

 احد المبادئ والقواعد الدستوريه ليس في بريطانيا فقط وإنما في جميع دساتير العالم. 

 

  .1689قوق )الئحة الحقوق ( لعام قانون الح -4

أقر البرلمان االنكليزي هذا القانون وقبله الملك. إن هذه الوثيقه المدونه أيضا أنهت سلطه   

فانه ليس  –القانون   –متزايده فيما قيدت سلطة الملك إلى حد بعيد. أما عن محتوى هذه الالئحه 

يس بملك فرض أي ضرائب دون موافقة بملك إن يوقف القوانين أو اإلعفاء من تطبيقها, ول

 البرلمان. كما إن إصدار الملك للوائح مقيد بعدم مجاوزتها للقوانين. 

 

                                            

 

  

 



 

 

     .مصادر حقوق اإلنسان في الواليات المتحده االمريكيه

بصيغة مكتوبه. فتارة تذكر في إعالنات لقد ثبتت حقوق اإلنسان في الواليات المتحده االمريكيه   

الحقوق وتارة أخرى  في دستور مكتوب, وفي كلتا الصيغتين تتمتع حقوق اإلنسان بالقوة الالزمه 

لضمان حمايتها. إذ تعتبر قواعد دستوريه تسمو فوق كل القوانين األخرى المطبقه في كل 

المساس بها باإللغاء أو التعديل من قبل الواليات. وقد ثبتت هذه الحقوق بتلك الطريقة لضمان عدم 

 البرلمان ألنها تعلو القوانين التي يعينها البرلمان. 

 هم مصدرين لحقوق اإلنسان في الواليات المتحده االمريكيه هما :وأ

 

 .1776.إعالن االستقالل لعام 1

اإلعالن أن الناس أي استقالل المستعمرات البريطانيه في أمريكا الشماليه عن بريطانيا. إذ أكد   

خلقوا متساوين وان هللا حماهم بحقوق غير قابله للتخلي عنها. ولغرض تحقيق هذه الحقوق تقوم 

الحكومات التي تستمد شرعيتها من رضا المحكومين وتكون الحكومة تحت رقابة أفراد الشعب 

السلطه ولم  لكن هذا اإلعالن بقي مجرد وعود فلم تتحقق هذه الحقوق بوصول البرجوازيون إلى

 يكن لإلعالن أية قيمة قانونيه.

 

  .1787.دستور الواليات المتحده االمريكيه لعام 2

لم يذكر حقوق اإلنسان في مضمونه , لذلك  1787عندما صدر الدستور األمريكي لعام   

اشترطت بعض الواليات إدخال تعديالت تتعلق بحقوق اإلنسان وقد صدرت هذه التعديالت بين 

. ومضمون هذه التعديالت التي أدخلت على الدستور األمريكي هو النص على 1791,1789

حرية الفكر وحرية القول وحرية الصحافة وحرية االجتماع وحمل السالح وحرمة المساكن 

والمراسالت وحق الحياة والملكيه وإجراءات المحاكمه العادله والوسائل القانونيه السلميه. أما 

. وقرر مبدأ المساواة أمام القانون  1865على الدستور عام  13التعديل  إلغاء الرق فقد جاء في

حق االقتراع العام. ومنح اإلناث حق االنتخاب.  25,19,15وقد قررت التعديالت  14في التعديل 

 1776إذ إن مصدر حقوق اإلنسان في الواليات المتحدة االمريكيه هو إعالن االستقالل لعام 

 حدة االمريكيه مع تعديالته النافذة حاليا. ودستور الواليات المت

 

  



 

 

  .مصادر حقوق اإلنسان في فرنسا

تعيش نظام الحكم الملكي المطلق في عهد الملك لويس السادس  1789كانت فرنسا قبل عام   

عشر, إذ كان حكمه يرتكز إلى نظرية الحق اإللهي في الحكم التي تحتم الطاعه على الشعب 

المطلق في المال والحرية والحياة. وقد أدت مصادرة أمالك الشعب  وتعطي للملك التصرف

وفرض الضرائب والسجن دون محاكمه إلى انتفاضة الشعب الفرنسي المطالب باإلصالح, 

فرضخ الملك لمطالبهم ودعى إلى اجتماع مجلس طبقات االمه في قصر فرساي وأعلن أعضاؤه 

ال يفضوا اجتماعهم من دون أن يضعوا دستورا  بأنهم يكونون الجمعيه الوطنيه ثم اقسموا أن

للبالد. وبعد إسقاط الملك وزوجته جاءت فكرة اإلعالن عن حقوق اإلنسان في مقدمة الدستور 

. إذ  أن  1789المراد وضعه, فشكلت لجنه خاصه لوضع صياغة لإلعالن اصدر باإلجماع في 

 1789ن والمواطن الفرنسي لعام مصادر حقوق اإلنسان في فرنسا تتمثل بإعالن حقوق اإلنسا

 والدساتير الفرنسيه التي تلت صدور اإلعالن وسندرس هذه الوثائق على التوالي. 

 

  .1789إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي لعام *1

إنكار واحتقار وعدم عشرة ماده ونصت المقدمه على إن )يتضمن اإلعالن مقدمه وسبع   

(. ولهذا السبب صمم ب في تعاسة العامه وفساد الحكومهيه هي السبااللتفات إلى الحقوق الفرد

ممثلوا الشعب الفرنسي في الجمعيه الوطنيه على أن يبينوا في إعالن خاص الحقوق الطبيعيه 

 المقدسه واألصليه لألفراد. 

 ولقد تضمنت مواد اإلعالن العديد من الحقوق وهي كاآلتي :

 (.ن في الحقوق )الماده األولىساوي.إن الناس يولدون أحرارا ومت1

 .إن حقوق اإلنسان الطبيعيه اليمكن التنازل عنها وهي الحرية, الملكيه, األرض. 2

.اعتمد اإلعالن مبدأ الحرية بصورة مطلقه, وجاء مفهومها مستمدا من فلسفة الشعب الفرنسي 3

ريه هي األصل في القائمه على إيثار الحريه. فتسود الحريه كما تعارضت مع السلطه الن الح

ال يجوز اتهام أي إنسان أو توقيفه أو اعتقاله اإلعالن على بعض الحريات منها ) األشياء وقد نص

)إن المتهم ( و ز معاقبة إنسان إال وفقا للقانونال يجو في الحاالت التي حددها القانون( و )إال

 (.يهعاج أي إنسان بسبب آرائه الدين( و )يمنع إزبريء حتى تثبت إدانته

( وأن قيد الموافقه 11أما حرية التعبير عن اآلراء واألفكار وحق النشر فتمارس وفقا للقانون )م 

لذلك عرف اإلعالن الحريه بأنها للقانون وعدم اإلضرار بالغير هو حدود الحريات جميعها. 

           (.)القدره على عمل ما ال يضر بالغير



 

 

ين الحمايه الكافيه لحقوق اإلنسان, الضرائب, النفقات ( على تأم15,12.وقد ركزت المواد )4

 العامه, محاسبة الموظفين عن أعمال إداراتهم. 

 (.16.اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات )م 5

( بالقول. لما كانت الملكيه حقا مصونا ومقدسا فال يمكن 17. تكريس حق الملكيه في الماده )6

لضروره العامه الثابته قانونيا هذا األمر بصورة واضحه ألحد أن يحرم منها إال حينما تقتضي ا

 بشرط منحه تعويضا عادال ومسبقا.

 

 مميزات إعالن حقوق اإلنسان والمواطن :

 (.الرأي, التعبير, التفكير, التملكالحريات الفرديه, .تضمن الحريات المدنيه )1

 .تضمن مبدأ الفصل بين السلطات. 2

 كالتضامن السياسي والحريه والقانون. عامه  (.تضمن مفاهيم )تعاريف3

.اخذ اإلعالن الفرد بعين االعتبار وليس الجماعه ألن الحقوق الوارده في اإلعالن تتعلق 4

 بالطبيعه االنسانيه. 

 .يتسم اإلعالن بالعموميه أي أنه ال يخص الشعب الفرنسي وحده. 5

 

 .1791دستور *2

 1789إعالن حقوق اإلنسان والمواطن لعام  صدر هذا الدستور بعد التصويت عليه واعتبر  

جزءا منه. وقد اشتمل هذا الدستور على عدد من المبادئ منها إن السياده لالمه, أي ال يمارس أي 

فرد أو جماعة سلطه لها سيادة الملكيه. أي إن الملك هو ممثل االمه وهذا هو مفهوم رجال ثورة 

شخاص المكونين لها. أما مشرعوا دستور للسياده ألن االمه هي شخص متميز عن األ 1789

 فقد اعتقدوا إن السياده تخص كل واحد من المواطنين.  1793

ومن نتائج سيادة االمه, إن االمه ال تمارس السياده بنفسها ولكن عن طريق ممثلين لها ) السلطه 

ام. إذ أن التشريعيه, البرلمان والملك (, فالبرلمان منتخب ولكن ليس عن طريق االقتراع الع

الدستور يميز بين المواطن الفعال والمواطن السلبي, واألمة التي تتمتع بالسياده تصطفي من هم 

 أكثر جداره باالنتخاب الممثلين. 

 

 



 

 

 .1793دستور *3

ماده. أما المقدمه فتضمنت إعالنا بحقوق اإلنسان كما في  35يتكون هذا الدستور من مقدمه و  

تور حقوقا اجتماعيه باالعتراف بحق العمل والحق في المساعدات , واحتوى الدس1791دستور 

االجتماعيه وحق التعليم للجميع وآخر الدستور ممارسة االقتراع العام لكن دون تطبيق. وأكد على 

 الحق بمقاومة الطغيان عندما تقوم الحكومه بانتهاك حقوق الشعب. 

معية واحده ) الهيئة التشريعيه (, ولم لقد نص الدستور على تنظيم هرمي للسلطات ينتهي بج  

 ينص على مبدأ الفصل بين السلطات وادخل أسلوب االستفتاء الشعبي في العمليه التشريعيه. 

 

  .1848دستور *4

وأسقطت النظام الملكي بسبب تضييق حق االقتراع وبسبب مخالفة  1848لقد قامت ثورة   

لنت بعد الثورة حكومة مؤقته ودعى الناخبون المبادئ الديمقراطيه وخرق حقوق اإلنسان. وأع

النتخاب الجمعيه التأسيسيه. وقد عمل أعضاء الجمعيه التأسيسيه ورجال الحكومه المؤقته على 

توسيع حق االقتراع وتأكيد الحقوق التقليديه وتوضيحها واالعتراف بحقوق جديده ذات طابع 

إذ خفض سن االنتخاب من  1848نسا عام اقتصادي واجتماعي. واستقر حق االقتراع العام في فر

 سنه.  25سنه ومن الترشيح إلى  21إلى  30

وأكد هذا الدستور في مقدمته وفصله األول على حقوق اإلنسان التقليديه ورفعها كالحرية   

واألمن وإلغاء الرق ومبدأ المساواة. كما أكد على حق التجمع وحق التعليم وألغيت عقوبة اإلعدام 

السياسي. وأكد الدستور على إن تقدم الحكومة المساعدة للمواطنين المحتاجين ولغير  في المجال

 القادرين على العمل. 

 

 

 

 المصادر : 

 

  38, 61حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني  ص  –.د. فيصل شطناوي 1

   333,332.243,242مبادئ علم السياسه  ص  –.د.لؤي بحري 2

 



 

 

 .صادر حقوق اإلنسان في العراقم                 

إن القواعد التي تضمن حقوق االنسان في العراق هي قواعد دستوريه مكتوبه تتضمنها دساتير   

الدوله العراقيه منذ بداية تأسيسها الى الوقت الحاضر. وجاءت هذه القواعد تحت تسميات مختلفه 

. وحقوق  1908,1876اسي العثماني منها حقوق تبعه الدوله العثمانيه العامه في القانون االس

. والحقوق والواجبات العامه في دساتير الجمهوريه 1925الشعب في القانون االساسي العراقي 

. والحقوق والحريات في مشروع دستور جمهورية  2003الى عام  1958العراقيه من عام 

 . 2005ودستور جمهورية العراق  1990العراق لعام 

كيفية ممارسة الحقوق وكفلت حمايتها والمعاقبه على خرقها, وللتعرف على  وقد نظمت القوانين  

                            هذه الحقوق ندرسها في فرعين يتناول الفرع االول الحقوق ويعرض الفرع الثاني الحريات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 .الحقوق

من الحقوق ندرسها في خمسة على خمسة أنواع ,  2005ينص دستور جمهورية العراق لعام   

 مقاصد. 

 

 .الحقوق المدنيه  

هم الحقوق المدنيه التي نصت عليها الدساتير, هي حق المساواة وحق الحياة والحق في إن أ  

 الحريه الشخصيه وحرية المسكن والحق بالجنسيه. 

  

  .أوال : حق المساواة

م غير متساوين في القدرة العقليه والنوعيه يمكن انكار االختالفات الطبيعيه بين االفراد ألنه ال  

عهم لكن هذا اليمنع من تمتع االفراد جمي الخ,والجسمانيه كالشكل واللون والطول ...........

والسبب في ذلك أن القاعده القانونيه عامة, أي يمنح من تطبق  بالحقوق والتزامهم بالواجبات.

 جبات متساويه. عليهم حقوقا متساويه ويتحمل من تطبق عليهم وا

العراقيون متساوون امام القانون دون من الدستور العراقي على أن ) (14) وقد نصت الماده  

تمييز بسبب الجنس او العرق او القوميه او األصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او 

جة واحده (. فالعراقيون يخضعون للقانون بدراو الوضع االقتصادي او االجتماعيالرأي 

والتعطى الحدهم ميزة على اآلخرين في تطبيق القانون. وبامكان الدوله أن تمنح من تشاء 

امتيازات خاصه والينافي ذلك حق المساواة امام القانون مادام جميع من اعطيت لهم تلك 

 االمتيازات الخاصه متساوين في التمتع بها.

فالمحاكم تنظر منازعات االفراد المدنيه ومن مظاهر المساواة هي المساواة امام القضاء   

والجنائيه دون تميز بين طرفي النزاع. والمساواة في تولي الوظائف العامه, والمساواة في 

االعباء العامه كالخدمه العسكريه واداء الضرائب, والمساواة في المشاركة في الشؤون العامه 

افساح المجال للجميع وبصورة متساويه كممارسة االنتخاب والترشيح, والمساواة االقتصاديه ب

, مثال اعطاء اجر متساو للعمل الواحد الزالة الفوارق بين الطبقات ومنع االستغالل للنجاح

 الطبقي وتحقيق مجتمع العدالة االقتصاديه. 



 

 

    .ثانيا : حق الحياة

ية الحقوق يتوقف هم الحقوق التي يتمتع بها الفرد هو صفة حقه في الحياة, ألن التمتع ببقإن أ  

على هذا الحق, بل التوجد قيمة او فائدة ترجى من بقية الحقوق فيما لو كان الفرد اليتمتع بحقه 

في الحياة. وأن الدول مهما كانت بدائيه في تنظيمها فانها تضمن قسطا من السالمة الشخصيه 

وانين والمحاكم لمواطنيها, ويترتب على ذلك حماية حياة االفراد من االخطار عن طريق الق

ن كنص ورجال االمن او عن طريق الدفاع عن النفس في حاالت الضرورة المحددة في القانو

 من قانون العقوبات العراقي.  (42)الماده 

 مسألة االعدام :

إن التساؤل المطروح في هذه المسأله حول ما إذا كان حق الحياة يشمل كل االفراد وبصورة   

 مطلقه ؟

يقدمون الى القضاء ويحكم عليهم بعقوبة االعدام الرتكابهم جرائم كالقتل او  فهنالك افراد  

التجسس او الخيانه. فهل مسألة االعدام تخرق حق الفرد في الحياة ؟. لقد طرح انصار الغاء 

 عقوبة االعدام هذا التساؤل باعتبار ان هذه العقوبه منافيه لحق الفرد في الحياة, وانها عقوبه ال

ح الخطأ في تنفيذها. لكن العديد من دول العالم مازالت تطبق هذه العقوبه على الجرائم يمكن اصال

 الخطره باعتبار ان وجود هؤالء المجرمين يشكل خطرا على بقية ابناء المجتمع. 

أما في العراق فإن عقوبة االعدام نافذة وتطبق في عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون   

 العقوبات. 

 لة االنتحار :مسأ

 إذا كان حق الشخص االحتفاظ بحياته فهل من حقه أيضا تدميرها ؟   

إن قتل االنسان نفسه يعني وضع حد لكافة حقوقه. وفي هذا االمر تناقض مع المبدأ العام للحقوق   

يعتبر  الفرديه الذي يقضي بأن كل الحقوق مرتكزه على حق االنسان باالحتفاظ بحياته. ولذلك ال

نتحار حقا من تلك الحقوق ولو شعر الفرد بأنه غير ذي قيمة في المجتمع, وال فائده من وجوده اال

فال يعني ذلك اعطاؤه الحق بازهاق روحه. ألن الفرد قد يكون ذا نفع للمجتمع اذا ما افسح المجال 

تي كان يقدرها له للقيام بتقديم خدماته االجتماعية, فسيشعر عندئذ بأن الحياه ليست بتلك التفاهه ال

 هو. 

نظم التشريع العراقي هذه المسألة انطالقا من مبادئ اسالميه تحرم قتل االنسان نفسه فقد وقد  

ا تم االنتحار بناء اذ ية وسيلة على االنتحارلشرع على من حرض شخصا او ساعده بأعاقب ا

 (.عقوبات 1\408 على ذلك )ماده



 

 

ان هما الحق في االرض والحق في السالمة البدنيه. ( حقان آخرويرتبط بهذا الحق )حق الحياة  

إذ أن من حق كل فرد في المجتمع أن يكون مطمئنا على نفسه من أي انتهاك او تعد على شخصه 

لكل فرد الحق في الحياة واالمن ( منه بالقول )15) ر ذلك في المادهوكرامته. وقد كفل الدستو

ى قرار صادر و تقييدها اال وفقا للقانون, وبناء علوالحرية, واليجوز الحرمان من هذه الحقوق ا

 (.من جهة قضائيه مختصه

كما كفل الدستور السالمة البدنيه للفرد. عندما حرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي   

والمعاملة غير االنسانيه. وفضال عن ذلك اليؤخذ باي اعتراف انتزع باالكراه او التهديد او 

 \ 35 المادي والمعنوي الذي اصابه )محق المطالبه بالتعويض عن الضرر  التعذيب وللمتضرر

 ج من الدستور العراقي (. –اوال 

 

     .ثالثا : الحق في الحرية الشخصيه

ويقصد بهذا الحق هو ان يتصرف الفرد بحياته كيفما يشاء في حدود القانون وسالمة المجتمع.   

حياة. إذ أن حياة االنسان تقدر اهميتها بقدر مايتمتع وهذا الحق مرتبط ارتباطا وثيقا بحق ال

صاحبها من حريات, لذلك البد لالنسان ان يكون حرا وهذا حق له, وان الينتهك هذا الحق او يقيد 

اال بموجب قانون وقرار قضائي. وبناء على ذلك حرم الدستور العراقي الرق والعبوديه وتجارة 

. وحرم العمل القسري )السخرة( الن فيها انتهاك لحق الحريه. الرقيق لما فيها من سلب لهذا الحق

 35كما حرم افعال تؤذي الطبيعة االنسانيه كاالتجار بالنساء واالطفال واالتجار بالجنس )م 

 ثالثا(. \

جل حماية هذه الحقوق وضع الدستور العراقي عددا من الضمانات التي تعتبر وسائل ومن أ  

 الفرد وهي كاآلتي : حماية الحياة وامن وحرية

 (.رعية )الجريمة والعقوبة اال بنص.مبدا الش1

 .المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونيه عادله. 2

 .العقوبة الشخصيه. 3

 .ليس للقوانين اثر رجعي وليس للقانون الجنائي اثر رجعي اال اذا كان اصلح للحق. 4

 غير االماكن المخصصه لذلك وفقا للقانون. .حظر الحجز واليجوز الحبس او التوقيف في 5

ساعه من  24.عرض اوراق التحقيق االبتدائي على القاضي المختص خالل مدة ال تتجاوز 6

 حين القبض. 

.حق التقاضي مكفول للجميع وحق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق ولكل فرد 7

 الحق في ان يعامل معاملة عادله اثناء التحقيق. 



 

 

  .رابعا : حرمة المساكن والخصوصية الشخصيه

المسكن هو مكان يأوي إليه االنسان لحماية نفسه وتوفير الطمأنينه له, والذي يقيم فيه اقامة   

دائميه او مؤقته كالمسكن المستأجر او المشغول على سبيل التسامح. فال يجوز دخول المسكن 

. وتاتي الحرمه بارتباطها بحياة الحائز وتدخل في دون اذن صاحبه المالك او المستأجر او المنتفع

)اوال :  (17ذلك في الماده )نطاق حق الخصوصية الشخصيه. وقد نص الدستور العراقي على 

لكل فرد الحق في الخصوصيه الشخصيه بما ال يتنافى مع حقوق اآلخرين واالداب العامه. ثانيا : 

يها او التعرض لها اال بقرار قضائي ووفقا  حرمة المساكن مصونه واليجوز دخولها او تفتيش

 للقانون(.

المساكن وملك الغير في وقد وضع قانون العقوبات العراقي ثالث صور بحرية انتهاك حرمة   

 منه وهي : (428الماده )

 .دخول بيت مسكون او معد للسكنى بطريقة غير مشروعه.1

 عين. .دخول شخص في محل مسكون او معد للسكنى متخفيا عن اال2

 .دخول محل مسكون او معد للسكنى واالمتناع عن الخروج. 3

قواعدا واصوال الجراء  1971وقد حدد قانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي النافذ لعام 

 منه .(  86,72 ) التفتيش من الماده

 

      .خامسا : الحق بجنسية

كتسبها الفرد عند والدته استنادا الى الجنسيه هي رابطه قانونيه سياسيه تربط شخصا بدولة ي  

حق الدم او حق االقليم او الحقين معا. وتختلف الدول في اعتماد احد هذه الحقوق تبعا لسياستها 

 السكانيه. 

هورية العراق لعام فلكل انسان الحق بجنسية تربطه بدولة معينه وقد اكد هذا الحق دستور جم  

عراقي هو كل من ولد ألب عراقي او ألم عراقيه. ثانيا : اوال : المنه ) (18في الماده ) 2005

من جنسيته (. واليجوز حرمان الشخص ة حق لكل عراقي وهي اساس مواطنتهالجنسية العراقي

لكل فرد الحق بجنسية  ن القاضي لحقوق االنسان على إن )من االعال (15تعسفا اذ قضت الماده )

 (.من حقه تغيرها دون مسوغنسية وال واليمكن ان يحرم احد تحكما من ج

وقد فرق الدستور العراقي بين حالة العراقي المتمتع بالجنسية االصليه وبين العراقي المتمتع   

بالجنسية المكتسبه. فاألول اليجوز اسقاط الجنسية عنه اذا كان عراقيا بالوالده ألي سبب من 

ون الجنسية. ولم يمنع الدستور تعدد االسباب, اما الثاني فتسحب منه الجنسيه في حاالت عددها قان



 

 

الجنسيات النه امر قد يقع صدفة كالعراقي المولود في البرازيل فيمنح الجنسية العراقيه سبب 

نسبه ويمنح الجنسية البرازيليه سبب والدته على اقليم البرازيل. ويستثنى من ذلك العراقي الذي 

خلي عن أي جنسية اخرى مكتسبه. وقد اكد يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا فيجب عليه الت

القانون العراقي قاعدة فرض الجنسية العراقيه االصيله على اساس حق الدم بمنع منح الجنسية 

العراقيه الغراض سياسة التوطين السكاني وقد نظم احكام الجنسية العراقيه قانون الجنسية 

 . 1963لسنة  43العراقيه رقم 
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  .الحقوق السياسيه  ا

 حقوق االنسان ام المواطن ؟ وما الفرق ؟هل إن الحقوق السياسيه من   

إن حقوق االنسان ليست مشروطة, بينما حقوق المواطن مشروطه بالجنسيه. إذ أن تحديد جنسية   

المواطن يعني تحديد فئة المواطنين في الدولة أي االفراد الذين يمكنهم ممارسة الحقوق السياسيه. 

اركه في ادارة وحكم الدولة البد أن كن من المشإذ من يطالب بالتمتع بالحقوق السياسيه والتم

 ن الحقوق المذكوره يقتصر التمتع بها على الوطني دون االجنبي. يحمل صفة المواطن, أل

 

فالدوله تتكون من المواطنين وتقوم من اجلهم وتضمن لهؤالء عضويتهم في جماعتها التمتع   

من التمتع بالحقوق السياسيه لكنها التستطيع بالحقوق السياسيه وتستطيع الدولة ان تحرم االجنبي 

اجباره على التمتع بهذه الحقوق الن االجنبي ليس عضوا في الجماعة السياسيه, وال يحق له 

االشتراك والمساهمه في الحكم وادارة هذه الجماعه فهو عضو رسمي في الجماعة السياسيه 

االجنبي والوطني في التمتع بالحقوق  لكن بعض الدول تساوي بين للدوله التي يتمتع بجنسيتها.

السياسيه من خالل النص في القانون الداخلي او العمل باحكام اتفاقيه دوليه ومثال ذلك, ماقامت 

به دول وسط وجنوب امريكا الجنوبيه. ان هذا المنع ال يقتصر على االجنبي فقط بل على 

ئه نحو الجماعة السياسيه للدولة المتجنس ايضا ولفترة من الزمن للتأكد من اخالصه وصدق وال

 مانحة الجنسية. 

 

ما في العراق فال يتمتع االجنبي بالحقوق السياسيه وال حتى المتجنس بالجنسية العراقيه فهو أ  

محروم من ممارسة الحقوق الخاصة بالعراقيين قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ حصوله 

تعيينه في هيئة نيابيه قبل انقضاء عشر سنوات من على الجنسية العراقيه, واليجوز انتخابه او 

 تاريخ حصوله على الجنسية العراقيه ولوزير الداخليه استثناء بعض افراد االمة العربية. 

 

ن التمييز المبني على الجنسية في موضوع الحقوق السياسيه اليتعارض مع مبادئ اخيرا إ  

واطنه وهذا ما اخذ به دستور جمهورية العراق حقوق االنسان. وان الحقوق السياسيه تنجم عن الم

ثانيا بأن ) الجنسية العراقيه حق لكل عراقي وهي اساس مواطنته \18في نص المادة  2005لعام 

التي تنص ) للمواطنين رجاال ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة  30(. ثم نص المادة 

 نتخاب والترشيح (.والتمتع بالحقوق السياسيه بما فيها حق التصويت واال

 وسندرس االنواع الثالثة للحقوق السياسية بالشكل اآلتي :



 

 

       .وال : حق االنتخابأ

هو مكنة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونيه من المساهمة في  تعريف االنتخاب :  

بأنه الحق في  اختيار الحكام وفقا لما يرونه صالحا لهم. لذلك يعرف الحق بحكومة ديمقراطيه

انتخابات حره وهو الحق الفردي الوحيد المعترف به في النصوص الدوليه ويتعلق بشكل 

 الحكومه. 

فاالنتخاب حق أي ان لكل فرد في المجتمع حق االنتخاب, ويترتب على ذلك تطبيق مبدأ   

يترتب عليه االقتراع العام, أي مساهمة جميع افراد المجتمع البالغين. وبما انه حق شخصي فال 

أي الزام, فالفرد له ان يمارس هذا الحق او يمتنع عن ممارسته وال يجوز تقييد هذا الحق باي 

شكل من االشكال. وان التمتع بهذا الحق يتطلب من الشخص الجدارة واالهليه التي تؤهله 

ان لممارسة الحق الن ممارسة المسؤوليات العامه رسميه ام غير رسميه مهمة شاقه, وتتطلب 

 ينهض باعبائها من توفرت فيه المواهب والكفاءات الضروريه.

 

 لذلك البد من توفر شروط محدده في الشخص الذي يمارس هذا الحق وهي :  

عندما يبلغ الشخص سن الرشد السياسي يحق له ممارسة االنتخاب. وفي السابق كان  العمر :. 1

رشد السياسي مرتفعا تقلصت هيئة الناخبين هذا السن يختلف عن سن الرشد المدني فإن كان سن ال

وقلت ممارسة هذا الحق, وإن كان سن الرشد السياسي منخفضا ازدادت هيئة الناخبين وازدادت 

ممارسة حق االنتخاب. وفي العراق يتساوى سن الرشد السياسي مع سن الرشد المدني وهو بلوغ 

 (.2005عراقي لعام ون االنتخابات المن قان 1 ادهالسنة الثامنه عشرة )الم

 وقد شرح هذا الشرط آنفا.  الجنسيه :.2

ن يكون الناخب متمتعا باالهلية الكامله. مثال تشترط جميع قوانين االنتخاب أ ه :االهلية العقلي.3

يشترط في المرشح لعضوية مجلس من الدستور العراقي يقضي بأنه ) ثانيا\ 47 هنص الماد

(. وعوارض االهليه هي الجنون والسفه والعته والغفله ليهواب أن يكون عراقيا كامل االهالن

والجنون بعدم االهليه اما االخريات فينقص االهليه لذلك يحرم المجنون من ممارسة حق 

االنتخاب اما المعتوه وذو الغفله والسفيه فتقرن ممارستهم للحق بعدم صدور قرار قضائي 

 بالحجر عليهم هو ماتقتضي به بعض الدول. 

 الشروط المتعلقه بالعملية االنتخابيه فهي :اما 

 .ان تكون االنتخابات حره ونزيهه. 1

 .ان تكون االنتخابات دوريه. 2

 



 

 

 ن هناك حقوقا سياسيه مرتبطه بحق االنتخاب وهي حق التصويت وحق الترشيح. ذإ  

بحق  : وهو حق المواطن في ادالء صوته في العمليه االنتخابيه, ويشار اليه حق التصويت  

االقتراع العام. ويمارس بطريقتين يمارس الناخب بالطريقة االولى حقه في التصويت النتخاب 

هذه الطريقه االنتخاب المباشر )االقتراع  ( وتسمىيمثله في مجلس النواب )البرلمانمن 

(. اما الطريقة الثانيه فيتولى الناخب انتخاب ناخب اخر يتولى انتخاب عضو البرلمان المباشر

 (. الطريقه االنتخاب غير المباشر )االقتراع غير المباشر تسمى هذهو

من قانون االنتخابات العراقي بأن لكل ناخب صوت واحد ويحظر على  (4واكدت الماده )  

الناخب االدالء بصوته الكثر من مره. واهم ما يشترط في التصويت ان يكون سريا ال علنيا 

السيادة للقانون والشعب مصدر ( بالقول )5في الماده ) مهورية العراق على ذلكونص دستور ج

ما المباشر وعبر مؤسساته الدستوريه(.أ السلطات وشرعيتها يمارسها باالقتراع السري العام

عضوا  275يتكون مجلس النواب من نون االنتخابات فقد نصت على أن )من قا (6)الماده 

 (.انتخابات سريه وعامه ومباشرهينتمون من خالل 

 

: تقتضي القاعده العامه بان الفرد الذي يصلح العطاء صوته في االنتخابات  حق الترشيح  

العامه يمكن ان يصلح مرشحا في تلك االنتخابات. لكن بعض الدول تضع انواعا خاصه من 

القيود امام االفراد حتى اليكون بامكانهم الترشيح لالنتخابات. ومثال ذلك رفع السن المطلوبه 

سنه من العمر فضال عن شروط اخرى  30حق الترشيح اذ يشترط في المرشح بلوغ  لممارسة

ن يكون ستوى التعليم )مثالها في العراق(, أمهمه تتناسب مع قدر المهمة الموكله اليه ومنها م

حامال للشهادة الثانويه او مايعادلها على االقل, ومنها ايضا السيرة الحسنه وعدم الحكم عليه 

 بالشرف.  بجريمة مخله

    .ثانيا : حق انتقاد الحكومه

يمارس هذا الحق جميع المواطنين من خالل حريتهم في الكالم والتعبير والتجمع. كما ان   

الحكومه يجب ان تكون على اتصال دائم بالرأي العام وتطلع على رغبات واتجاهات افراد 

 المجتمع حتى تتمكن من خدمته. 

 

  .ثالثا : حق اللجوء السياسي

نشأت ظاهرة اللجوء نتيجة انكار حقوق االفراد والجماعات. وان العمل على االحترام الواسع   

 لحقوق االنسان المدنيه والسياسيه يضيق من انتشار هذه الظاهره. 



 

 

: هو شخص ابتعد عن وطنه القديم ألنه يخشى االضطهاد ألسباب تتعلق  تعريف الالجئ  

و الرأي السياسي او االنتماء الى فئه اجتماعيه معينه وال يستطيع بالعنصر او الدين او الجنسيه ا

 وال يريد ان يجعل نفسه تحت حماية بلده االصلي. 

اهتماما كبيرا لالجئ ومنحته ابعادا  1951لقد وجهت االتفاقيه الخاصة بوضع الالجئين عام   

لسياسيه في الدولة الموقعه انسانيه. إذ اصبح الالجئ يتمتع بكل حقوق المواطنه, ماعدا الحقوق ا

على هذه االتفاقيه. وتحدد الحكومات عادة اجراءات تقرير الوضع القانوني للشخص حتى يتحدد 

 مركزه القانوني وتحديد حقوقه والتزاماته. 

(. ق بقانونينظم حق اللجوء السياسي الى العراثانيا من الدستور على أن )\21 وقد نصت الماده

هذا الحق وحدد في الماده  . الزم 1971لسنة  51ئين السياسيين العراقي رقم وقد نظم قانون الالج

منه شروط منح اللجوء وهي التثبت من حسن نية الالجئ واال يكون قصده من اللجوء ايجاد  (3)

وسيلة للكسب والعيش وعدم وجود محذور او شك في طلبه. كما ال يتمتع الشخص بالحمايه 

ا كان قرار تكسب جريمه من جرائم الحرب او جريمه ضد االنسانيه المقرره لالجئ السياسي اذ

 او جرائم االبادة الجماعيه او أي جريمة جسميه ترتكب خارج بلد الملجأ وقبل دخوله العراق. 

ثالثا( دستور ان لكل الجئ الحق في ملجأ آمن كما يتمتع بالحقوق االقتصاديه \ 21وحسب )م   

التي يتمتع بها الوطني . لكن الدول وفي ظروف معينه قد تجد نفسها  واالجتماعيه والمدنيه نفسها

مضطره الى تقييد بعض هذه الحقوق وفضال عن ذلك يستثنى الالجئ من احكام قانون اقامة 

االجانب. ولضمان حقوق الالجئ يمنع تسليم الالجئ السياسي الى اية جهة اجنبيه او اعادته قسرا 

 ثانيا دستور (. \ 21الى البلد الذي فرضه ) م 

اما بالنسبة اللتزامات الالجئ تجاه بلد الملجأ, نهى خضوعه لقوانين البلد وانظمته والتدابير 

 المتخذه للمحافظه على النظام العام. 

 المصادر :    

  316,315ص –مبادئ علم السياسيه  –.د.لؤي بحري 1

  183,182ص –مقدمة في علم السياسة  –.د.هشام الشاوي 2

  227,226ص –القانون الدولي الخاص  –.غالب علي الداوودي .د3

  43,35ص –االنظمة السياسيه  –.د.صالح جواد الكاظم و د.علي غالب العاني 4

  249,247,242ص –حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني  –.د.فيصل شطناوي 5

 422,391,378,377ص –تدويل الدساتير الوطنيه  –.د.هيلين تورار 6

  2005.دستور جمهورية العراق لعام 7

  2005.قانون االنتخابات العراقي لعام 8



 

 

  .لحقوق االقتصاديها  

توصف ثالثة أنواع من الحقوق بالصفة االقتصاديه عادة, وهي حق العمل وحق الملكيه   

 وقانونية فرض الضرائب والرسوم. 

 

  .وال : حق العملأ

لوطنيه واالعالن العالمي لحقوق االنسان ضمن الحقوق جاء تثبيت هذا الحق في الدساتير ا  

االقتصاديه لتحقيق الديمقراطيه االجتماعيه, وذلك من خالل حماية الطبقات الضعيفه والفقيره في 

المجتمع لدعم مركزها وزيادة قوتها وتحقيق العداله االجتماعيه لها. وان اعتراف الدول بهذا 

ذل والعبوديه وتأمين حياتهم ضد البطاله والجهل والمرض الحق يحرر الضعفاء والفقراء من ال

ورفع االستغالل الطبقي وتهيئة العمل الالئق ورفع مستوى الجماعة والعمل على زيادة الكرامة 

اوال : ) (22العراقي على ذلك في الماده ) االنسانيه للضعفاء من افراد الشعب. واكد الدستور

, ثانيا : ينظم القانون العالقه بين العمال لهم حياة كريمهعراقيين بما يضمن العمل حق لكل ال

 (.يه مع مراعاة العداله االجتماعيهواصحاب العمل على اسس اقتصاد

وال يقتصر مفهوم حق العمل على ايجاد فرصة لكسب العيش, وانما يتضمن حقوقا ومستلزمات   

تار ويقبل العمل بحرية تحقق الغايه من االعتراف بالحق وضمانه. وهي حق الشخص بأن يخ

وفق شروط عادله مرضيه, وحق الحمايه ضد البطاله, والحق في اجر متساو في العمل الواحد, 

والحق في اجر عادل ومرض يكفل له والسرته عيشا يليق بكرامته كانسان, والحق في الراحة 

وتحديد عطالت  في اوقات الفراغ, وتحديد ساعات العمل بما ال يزيد عن ثمان ساعات في اليوم,

 دوريه وبأجر. 

وقد ثبتت هذه الحقوق جميعها في منظمة العمل الدوليه, كما ثبتت في قوانين العمل في جميع   

 71الدول التي صادقت على دستور منظمة العمل الدوليه. وقد تضمن قانون العمل العراقي رقم 

الي حق من الحقوق المذكوره هذه الحقوق جميعها وعند خرق او تقييد او االنتقاص  1987لسنة 

آنفا يتقدم العامل الى محاكم العمل في منازعات العمل ويقع على عاتق الدوله تأمين فرص العمل 

ومكافحة البطاله ورفع المستوى المعاشي ومراقبة التوازن االقتصادي للعالقات المعقده بين 

 العمال واصحاب العمل.

   

عامل او من يريد العمل فإن هناك مزايا يتمتع بها فئة من اذا كانت هذه الحقوق يتمتع بها ال  

العمال ووجدت المزايا لحمايتهم وهي فئة النساء واالحداث. فالرجل واالمرأة متساويان في 



 

 

ممارسة العمل لكنهما يختلفان في نوع العمل ووقته, كما ان االمرأة تتمتع باجازة االمومه واجازة 

ث فقد منعت القوانين تشغيلهم لو كانوا دون سن الثانية عشرة الوالده بأجر تام. اما االحدا

 وفرضت قيودا على تشغيلهم اذا كانوا دون سن الرشد. 

 

 هل يجوز التشغيل االلزامي ؟  

 ال يجوز التشغيل االلزامي اال في حالتين :  

 حالة الظروف الطارئه أي وقت الحروب او الكوارث الطبيعيه.  االولى :

حكم القضائي بالقيام بعمل معين كالحكم القضائي على العامل النجاز عمله عندما يخل ال الثانيه :

 بعقد العمل او الحكم على السجين باعباء عمل من نوع معين في فترة محدده.

 

ن تنظيم شؤون العمل والعمال ال يقتصر على الدوله فقط, بل يعطى العمال الحق في ممارسة إ  

واع خاصه من التنظيمات التي تدافع عن حقوقهم وكيانهم, ومثال بعض الصالحيات وايجاد ان

ذلك حق العمال في تشكيل النقابات التي تاخذ على عاتقها مهمة الدفاع عن مصالح الطبقات 

العامله والرقابه على شروط العمل وقوانينه وحق العمال في االضراب. ألن االضراب يؤكد 

د سلعه تباع وتشترى ويمثل االضراب أيضا الوقوف حرية العمل ويمنع ان يكون العامل مجر

 امام محاوالت االستغالل لمجهوداتهم من قبل الطبقة الرأسماليه. 

 

    .ثانيا : حق الملكيه

حق الملكيه هو حق عيني يخول صاحبه التصرف بالشيء المملوك له واالنتفاع به واستغالله.   

يه لالنسان قدرة الفرد على ان يصبح مالكا, وأن ويراد بحق الملكيه في ميدان الحقوق االقتصاد

لدستور تصان ملكيته من االعتداء عليها, وان يكون له حق التصرف فيها وفيما تنتجه. وقد اكد ا

الملكية الخاصه مصونه ويحق للمالك االنتفاع بها اوال )\23العراقي على ذلك في الماده 

منقوله او يء هو محل الملكيه واالشياء تكون واستغاللها والتصرف بها في حدود القانون والش

. ويشترط فيها ان ال تخرج عن التعامل بطبيعتها اذا لم يستطيع احد ان ((غير منقوله )العقارات

 يستأثر بحيازتها وتخرج عن التعامل بحكم القانون اذا حرم القانون التعامل بها.

 

من مشاعة ان كانت تعود الكثر  وتكون والملكيه تكون فرديه ان كانت تعود لشخص واحد  

شخص. إن اعتراف الدساتير الوطنيه والقوانين المدنيه بحق الملكيه وتنظيمها اياه عزز بحماية 



 

 

حق الملكيه من االعتداء عليه من خالل التعويض عن الضرر غير المتعمد ومن خالل المعاقبه 

 على انتهاك الحق واالضرار العمد. 

 

 ( ؟م وظيفه اجتماعيه )حق اقتصاديا هل حق الملكيه حق مقدس

لقد ادى التزمت بالمطالبه بحقوق االنسان وحرياته الى اعتبار حق الملكيه حقا مقدسا ال يمكن   

. لكن تغير 1789المساس به, وهو ما اكده اعالن حقوق االنسان والمواطن الفرنسي لعام 

اخضع الملكيه الفرديه لرقابة الدوله. المفاهيم الفكريه وتأثير االشتراكيه على قوانين بعض الدول 

وان السبب وراء فرض القيود والرقابة على شؤون الملكيه الفرديه هو رغبة الدول في تحقيق 

العدالة االجتماعيه لشعوبها ويصبح حق الملكيه الفرديه موجها لخدمة االقتصاد القومي حتى ال 

 خاصه من طبقات المجموع. يساء استخدام تلك الحقوق لخدمة جماعة معينه او طبقة 

لذلك ان الملكيه الفرديه اليوم هي وظيفة اجتماعيه يكون الهدف منها خدمة الصالح العام   

 للجماعة اكثر من ان تكون حقوقا فرديه خاصه لذلك سميت حقوقا اقتصاديه.

 

 كيف يتم تجريد المالك من ملكه دون خرق حقوق االنسان ؟  

لمالك من ملكه تعسفا وانما تنتزع الملكيه الغراض المنفعة العامه في البدء ال يمكن تجريد ا  

فقط. وهو ما اكدته الدساتير والقوانين المدنيه وقد وضعت قوانين خاصه لتنظيم هذه الحاله 

المسماة باالشتراك. اذ تنتزع الملكيه من الفرد لصالح الدوله لتحقيق منفعة عامه ويكون ذلك 

اما المصادرة فهي عقوبة تنص عليها قوانين العقوبات وتوجه بحكم مقابل تعويض عادل ومسبق. 

قضائي عند ارتكاب جرائم محدده, ومثال ذلك مصادرة ادوات الجريمه او االشياء الممنوع 

حيازتها او التعامل بها. ويحدد القانون الحاالت التي يتقيد فيها حق الملكيه كأن يمنع القانون 

بالغير, او استغالله لغرض غير مشروع. وقد يقصر القانون  استعمال الشيء استعماال يضر

التمتع بحق الملكيه على المواطنين فقط, ومثال ذلك ان تملك العقار يكون للعراقيين دون غيرهم 

اما االستثناء فهو نص القانون على توفر شروط محدده للتمتع باالستثناء وقد اجاز الدستور 

راض لك العقار في أي مكان في العراق اال انه حظر التملك الغالعراقي النافذ للعراقي بان يمت

 (.  ثالثا\23التغيير السكاني )م 

 

  .ثالثا : قانونية فرض الضرائب والرسوم

هم القيود التي سعت الشعوب الى ماليه العامه على االفراد هو من أإن قيد قانونية االعباء ال  

لسلطه في جباية االموال من افراد الشعب بشكل عشوائي اقرارها وتثبيتها للحيلوله دون استبداد ا



 

 

هوائي متفرد وظالم. لذلك اعتبر هذا القيد حقا من حقوق االنسان النه يرتبط بمعيشته ووضعه 

االجتماعي وكرامته واستقراره. وهو سبب ذكر مبدأ قانونية التكاليف الماليه العامه في الدساتير 

منه على ان )اوال : ال تفرض الضرائب  (28)ذي نص في الماده ومنها الدستور العراقي النافذ ال

والرسوم وال تعدل وال تجبى وال يعفى عنها اال بقانون, ثانيا : يعفى اصحاب الدخول المنخفضه 

 من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد االدنى الالزم للمعيشة وينظم ذلك بقانون (.

 

حصله الدوله او احدى هيئاتها العامه التابعه لها دون مقابل : هي مبلغ من المال تست والضريبه  

ويستخدم للتأثير في االوضاع االقتصاديه واالجتماعيه ن او محدد او معلوم ويفرض بقانون. معي

 والسياسيه.

: هو مبلغ من المال تستحصله الدولة او احدى هيئاتها العامه التابعه لها مقابل عمل  ما الرسمأ  

 بقانون. معين ويفرض 

وسبب فرض الضرائب والرسوم فضال عن كونها ايرادات عامه هو تحقيق العداله الماليه او   

. وقد نظمت زن بين المواطنيناالقتصاديه او االجتماعيه في اقامة المستوى المعاشي المتوا

قوانين الضرائب والرسوم الوطنيه قواعد فرض الضرائب وجبايتها واالعفاء منها وانواعها 

هم القواعد العامه المتبعه دوليا في وأمقدارها ونسبتها وحاالت التنزيل والسماح من قيمتها. و

 فرض الضرائب هي : 

 أي إن المكلفين متساوون بدفعها وباالجراءات الخاصه بها.  :قاعدة المساواة.1

 أي إن كل الضرائب يجب ان تكون واضحه وتفصيليه وتضمن حقوق الناس.  :قاعدة اليقين.2

 أي مراعاة الدولة لظروف وحالة ومركز المكلف بالضريبه عند فرضها عليه.  :قاعدة المالئمه.3

أي يجب ان يكون فرض الضرائب بشكل اقتصادي وتجنب االفراط في  :قاعدة االقتصاد.4

 تكليف المكلفين الن ذلك يسبب ارهاقهم. 

عند فرض الضريبه, الن في أي يجب على الدولة ان تراعي مستوى الفرد  :قاعدة العداله.5

 االفراد االغنياء والضعفاء الذين يختلفون في مقدار مايجب ان يكلفوا بدفعه. 

اذ ال تستطيع الدولة او أي سلطه من سلطاتها فرض او تعديل او اعفاء او جباية او الغاء أي     

فة مبدأ نوع من انواع الضرائب والرسوم ما لم ينص القانون على ذلك صراحة, وان مخال

 القانونيه الماليه هو خرق لحق من حقوق االنسان الدستوريه.
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 .الحقوق االجتماعية  

تعتبر الحقوق االجتماعية من الحقوق الضرورية لإلنسان ألنها ترتبط بمعيشة اإلنسان   

االجتماعية كالعائلة والعالقات واستقراره كفرد في المجتمع. فكل ما يتعلق بظروف اإلنسان 

العائلية واألمومة والطفولة والشيخوخة وضمان حمايتها من الفقر والعجز والمرض والتلوث 

 البيئي يستحق االعتراف بها كحقوق لإلنسان, وتوفير الحماية بعدم التجاوز عليها.

حق الضمان وسندرس الحقوق االجتماعية بأنواعها الثالث المتمثلة بحق تكوين االسرة و

 االجتماعي والرعاية الصحية والحق في بيئة نظيفة.    

 .أوال: حق تكوين االسرة

وحدة اجتماعية ضرورية لحياة أي انسان وشرط ضروري لحياته الكريمة. فالفرد ال االسرة:   

يعيش بمفرده بل إنه يولد ألب وأم ويعيش معهما ومع اخوته ويرتبطون مع بعضهم بالعالقات 

المعروفة كالزواج واألبوة والبنوة والنسب. وإن حماية العائلة يعني حماية جميع  األسرية

العالقات وتنظيمها تنظيما دقيقا, وبتعبير ابسط إن حماية الشعب تأتي من حماية الوحدات 

االجتماعية التي يتكون منها. وإن الحفاظ على تماسك االسرة يعني الحفاظ على تماسك المجتمع  

 تقرار االجتماعي وهذا األخير هو الهدف من الحق محل النقاش.ومن ثم االس

( منه 29ي النافذ في )م ولتعزيز أهمية الحق نصت عليه الدساتير الوطنية ومنها الدستور العراق  

الدينية واالخالقية االسرة اساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها  -بالقول )اوال: أ

ولة حماية االمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشئ والشباب وتوفر تكفل الد -والوطنية, ب

لهم الظروف المناسبة لتنحية ملكاتهم وقدراتهم, ثانيا: لالوالد حق على والديهم في التربية 

في حاالت العوز والرعاية والتعليم وللوالدين حق على اوالدهم في االحترام والرعاية وال سيما 

 (.والعجز والشيخوخة

ويرتبط بحق تكوين االسرة حقوق أخرى كحق الزواج وحق الدفاع عن العالقة الزوجية وحق   

الفرد في الحصول على حياة كريمة لعائلته وحقوق األبوين تجاه ابنائهم وحقوق األبناء على 

اآلباء وحق االرث وحق انهاء العالقة الزوجية. إن هذه الحقوق المتفرعة عن حق تكوين االسرة 

ق مطلقة, فالدولة لها سلطة الرقابة واالشراف على كيفية ممارسة األفراد لهذه الحقوليست 

( تسمح لألفراد بممارستها طالما بقيت تمارس بصورة طبيعية من الممنوحة لهم. وهي )أي الدولة

 دون الخروج عن النظام العام والقوانين االعتيادية. 

يق أمام التشريعات للسير بهذا االتجاه, وقد إن االعتراف بهذا الحق في الدستور شق الطر  

وضعت بالفعل قوانين متعددة باألحوال الشخصية كالزواج والطالق والبنوة والنفقة والوالية 



 

 

والوصاية واالرث والعالقات العائلية كالرعاية والتربية من األباء على ابنائهم والقواعد التي تميز 

في قوانين العمل والوظيفة العامة والتقاعد وقوانين  وضع األم االجتماعي والطفل وكبار السن

 رعاية الشباب ودعمهم فكريا وماديا.

 

 .ثانيا: حق الضمان االجتماعي وحق الرعاية الصحية

إن اساس وجود حق الضمان االجتماعي والرعاية الصحية هو توفير الحياة الكريمة والمستوى   

كساء والخدمات الصحية وحمايتهم من العوز المحترم من العيش للفرد من حيث الغذاء وال

والمرض والعجز والتشرد والتيتم. لذلك إن ضمان التمتع بهذا الحق يتم بدعم التمتع بالحقوق 

المدنية والسياسية واالقتصادية, وهذا الترابط بين الحقوق ترابط واضح وذا تأثير متبادل في 

 ميدان التمتع أو عدم التمتع بالحقوق المدروسة.

ورغم أن المقصود بالشخص الذي يتمتع بهذا الحق هو االنسان لكن وجود الحق يعتمد على   

ظرف محدد يمر به االنسان حتى يكون للحق نفعا في تغيير مسار الظروف. مثال القواعد 

القانونية التي تضمن الرعاية االجتماعية لألفراد توجه بشكل خاص إلى الطفل واألمراة ألن 

حدهما أو كليهما يفرض على الدولة واجبا برعايتهما وحمايتهما. وليس الطفل فقدان المعيل أل

والمرأة الوحيدين اللذين يستحقان الحق المذكور وإنما هناك الشيوخ والمرضى والمعاقين 

 والعجزة واأليتام والمشردين والعاطلين عن العمل.

الصحة هي السعادة الحقيقية التي والرعاية الصحية هي الشق الثاني من هذا الحق االجتماعي, ف  

يريد االنسان الحصول عليها, لذلك عملت الدول والمنظمات الدولية دائما وماتزال تعمل باهتمام 

كبير من اجل الصحة العامة والوقاية الصحية ورعاية المرضى وتوفير االدوية لمعالجتهم 

يح من االمراض الخطيرة وبناء وشفائهم. كما تقوم الدولة بالحمالت الموسمية للحث على التلق

 المستشفيات والمستوصفات ودور الرعاية الصحية ودعمها باالدوية والكوادر الطبية.

إن تقصير الدول تجاه االلتزام بضمان هذا الحق هو تقصير تجاه حق من حقوق االنسان   

الدولة  المهمة, وإن أي تهاون بظروف االنسان المعاشية والصحية يتناقض مع مبررات وجود

 والقانون.

 

 

 

 



 

 

 .ثالثا: الحق في بيئة نظيفة

 هل البيئة النظيفة حقا يطالب به ؟ وكيف ارتبط هذا الحق بحقوق االنسان ؟

البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه االنسان ويستخدمه في مظاهر حياته المختلفة, فاإلنسان يأكل   

من الماء ويصطاد منه ويستخدمه في من االرض ويمارس حياته اليومية فوق مساحتها, ويشرب 

انشطته الحيوية اليومية, ويتنفس الهواء ويعيش تحت السماء ويتأثر بتغييرات المناخ, فبقاء 

المكونات البيئية سليمة يعني الحفا على حياة وصحة االنسان, واي اثر يصيب اي عنصر بيئي 

 ينعكس على االنسان بشكل مباشر.

الوحيدان اللذان يتأثران بالتغييرات البيئية, بل إن العمل والنشاط وليست الحياة والصحة هما   

االقتصادي واالجتماعي والعائلي والفكري يتأثر بذلك أيضا. إذ تصبح سالمة البيئة من أي ضرر 

( وذلك 33اقي النافذ هذا الحق في الماده )وبقاؤها كذلك حقا لالنسان. وقد ثبت الدستور العر

 (.عيش في ظروف بيئية سليمةرد حق اللكل فبالنص )

   

وللتعرف على مضمون الحق في بيئة نظيفة البد من معرفة مظاهر االضرار البيئية وسبب 

 وجودها والمعالجات الممكنة لها. 

 

 .مظاهر االضرار البيئية

يشمل الضرر البيئي على سبيل المثال تلوث االنهار والبحيرات والبحار والمحيطات الناتج من   

لنفط من ناقالت النفط وتفريغ النفايات السامة والكيميائية والمشعة فيها. الضباب السام تسرب ا

واختفاء ماهر الحياة البرية. استنفاذ طبقة االوزون, انقراض الطيور المهاجرة واصنافها. 

االضرار المشتركة لالنسانية )موارد قاع البحار والمحيطات غير الخاضعة لسيادة اي سلطة(. 

 التصحر. ظاهرة االحتباس الحراري, تغير المناخ والضوضاء.ظاهرة 

 

 .سبب وجود االضرار البيئية

قد تكون الطبيعة سببا من االسباب التي تؤدي إلى تغير حرارة الجو مما يؤدي إلى انقراض   

انواع احيائية وظهور انواع جديدة وهذا ما يسمى بتوازن الطبيعة. واالثر الطبيعي يمتد عبر 

السنين او على االقل اآلف السنين ومن غير الممكن مالحظته خالل فترة حياة جيل واحد  ماليين

 اال نادرا.

ان السبب الرئيسي في التلوث البيئي هو التدخل االنساني نتيجة التطور االقتصادي  من خالل 

آثار تطور الصناعات وما ينتج عنها من مخلفات ضارة بالبيئة, والتطور العلمي وما يسببه من 



 

 

بيئية سلبية رغم المنفعة كالتجارب النووية وطرق الصيد الحديثة. وقد ينتج الضرر البيئي 

بواسطة االنسان عن طريق الحوادث الصناعية الخارجة عن ارادته كانفجار المفاعل النووي 

عة وانفجار المصانع الكيمياوية التي تنتج تلوث في المياه والجو بالمواد المش 1986تشرنوبل عام 

 وبالتالي االثر الكارثي على الكائنات الحية. 

 

 .معالجة االضرار البيئية

قد تعالج االضرار البيئية بوسائل مباشرة وغير مباشرة معا. ويقصد بالمعالجة منع وقوع   

 الضرر البيئي والتخفيف من أثره إذا وقع إذ ال يمكن ازالته ابدا. 

برام اتفاقيات دولية تتناول موضوعات بيئية كالتصحر وتكمن الوسائل المباشرة للمعالجة في ا  

وتغير المناخ والتنوع االحيائي وحماية الطيور واالسماك والغابات واالسلحة النووية وغيرها 

كثير. واصدار القوانين الوطنية التي تعنى بالبيئة والتي تحدد نوع التلوث وطريقة المعالجة 

بيئي والعقوبات الرادعة عن مخالفة نصوص القانون المسبقة والمسولية عن احداث الضرر ال

البيئي. وايضا اقامة وتأسيس هيئات ومؤسسات ادارية تعنى بالبيئة المحلية والدولية. وفي العراق 

 .2004. كما انشئت وزارة البيئة عام 1997يوجد قانون لحماية وتحسين البيئة لعام 

ئية بمواجهة احتماالت وقوع اضرار مستقبلية وتتعلق المعالجات غير المباشرة لالضرار البي  

واتخاذ الوسائل التي تكفل او تقلل من احتمال وقوعها او ضررها مثال ذلك القواعد المالحية التي 

تتضمن تدريب مالحي السفن لتجنب الحوادث البحرية التي قد تسبب كوارث بيئية, وايضا 

الى تقليل ضوضاء المحركات وانبعاث القواعد الخاصة بوضع مقاييس المحركات والتي تؤدي 

 الغازات الضارة.
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 .الحقوق الثقافية: المقصد الخامس

ويقصد بالحقوق الثقافية بشكل اساسي الحق في التعليم والتعلم. وتبدو اهمية الموضوع  وصلته   

ا يتضمنه من بحقوق االنسان عند التعرف على المقصود بحق التعليم والتعلم والهدف منه وم

 مستلزمات لتحقيقه.

في البدء ال بد من القول ان حاجة االنسان للرقي والتطور الفكري المعاصر واالزدهار العلمي   

 34لك نصت )م يجب تلبيتها وان ضرورة الحاجة هي التي ولدت الحق فيها وباتاحتها للجميع. لذ

 تكلفه الدولة(.اوال( على ان : )التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق ت

ويقصد بحق التعليم والتعلم هو حق الفرد في تعليم غيره كما يشاء وبصورة علنية, وحق الفرد   

 في تلقي المعلومات ممن يشاء. ويمثل هذا الحق مظهرا من مظاهر حرية الرأي.

والهدف من التمسك بالحق وممارسته هو تنمية شخصية االنسان وتعزيز التفاهم والتسامح   

 صداقة بين جميع االمم. وضمان حصة الفرد في الحياة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العلمي.وال

ويتضمن حق التعليم والتعلم عددا من الحقوق والمستلزمات التي يجب توفيرها لضمان التمتع 

 (ص في مراحله االولى )االبتدائيةبالحق ومنها مكافحة االمية وجعل التعليم الزاميا وبشكل خا

اوال: التعليم ( )34العراقي النافذ ذلك في ) م وقد ثبت الدستور .والتعليم المجاني لجميع المراحل

( وتكفله الدولة وهو الزامي في مرحلة االبتدائية عامل اساسي لتقدم المجتمع وحق تكفله الدوله

مختلف  ق لكل العراقيين فيثانيا: التعليم المجاني ح( )34ئات المجتمع وذلك في ) ملكل ف

 (.مراحله

ويجب مكافحة التمييز في التعليم, فالتعليم حق مكفول للوطني واالجنبي وبفرص متساوية. رغم   

ان شرط وامتياز التعليم المجاني محصور بالوطنيين. ومن لوازم الحق في التعليم تشجيع الدولة 

ي من يروم االلتحاق به. للبحث العلمي وكفالة التعليم العالي عند توفر الشروط الالزم توفرها ف

 ورعاية الدوله للمتفوقين والمبدعين.

وال يتعارض التعليم االهلي غير المجاني مع مبدأ مجانية التعليم ألن الدستور احترم التعليم   

 ( رابعا. 34واالهلي ونظمه بقانون ) م  صالخا

والتعليم منها قانون  وقد صدر في جمهورية العراق العديد من القواني المنظمة لمسائل التربية

وزارة التربية وقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الخدمة الجامعية وقانون 

رعاية العلماء وقانون رعاية اصحاب الكفاءات وتعليمات الدراسات المسائية للحفاظ على 

العام والعادات  المسيرة الفكرية في المجتمع وتنيم ممارسة الحق بما ال يخل بثوابت النظام

 والتقاليد االجتماعية والدينية.
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 .االعتراف الدولي بحقوق االنسان

الدولة التي ينتمي اليها حتى عهد قريب تخرج عن اطار القانون الدولي العام ظلت عالقة الفرد ب  

وتدخل في اطار اختصاص الدولة. وقد بقيت القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق االنسان لم 

تحقق اي ضمانات حيث بقيت تجارة العبيد والقرض قائمة حتى اعالن اتفاقيات الهاي عام 

 ابط اثناء الحروب خاصة حقوق االسرى.والتي اعطت ضو 1907و 1899

لقد انتهكت حقوق االنسان والشعوب جراء الحرب العالمية االولى وظهر النظام االستعماري    

. وبعد الحرب العالمية الثانية انبثقت عصبة 1919مما ادى الى اصدار نظام حماية االقليات عام 

اسية للفرد داخل المجتمع بتساوي الرجل االمم التي نمت العالقة بين الشعوب ووضعت حقوقا اس

ائف الجمعية العامة وسلطاتها ظغير ومنح الحرية وتنظيم مهام ووصوالمرأة والكبير وال

 االقتصادية واالجتماعية.

لقد تمثل االعتراف الدولي المعاصر بحقوق االنسان بالتبني واالنضمام الى االتفاقيات   

 قد مر بخمس مراحل اساسيه اال وهي :والمعاهدات الخاصة بحقوق االنسان. و

 بلورة المفاهيم وانتقائها من خالل تحديد المبادئ.مرحلة التعريف بالحق:  -1

اقرار الحق كمبدأ عام معترف به من قبل المجتمع الدولي, وغالبا ما  مرحلة االعالن: -2

 يأخذ هذا القرار على شكل اعالن عالمي او معاهدة.

يات الحق وتطويرها في شكل اتفاقيات كما في العهدين يتم تحديد عموم مرحلة النفاذ: -3

 .1966الدوليين لعام 

من خالل انشاء لجان متابعة تنفيذ االتفاقية الدولية او تعيين  مرحلة تشكيل آليات التنفيذ: -4

 مقرر او تكوين لجان.

هو فرض عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم حقوق االنسان  مرحلة الحماية الجنائية: -5

 تفاقيات مثل اتفاقية مناهضة التعذيب.وانتهاك اال

 

اضافة الى اشراف االمم المتحدة ومؤسساتها المعنية بمتابعة ذلك توجد منظمات اخرى تهتم   

 بمتابعة شؤون حقوق االنسان مثل مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين.

 

 

 



 

 

 .نشوء المنظمات غير الحكومية ودورها في ميدان حقوق االنسان

شوء المنظمات غير الحكومية المعنية بالقانون الدولي االنساني وحقوق االنسان يعد بحد إن ن  

ذاته جزءا من االعتراف العالمي واالقليمي والوطني بأهمية هذه المنظمات ودورها في تعزيز 

لصياغة ميثاق االمم المتحدة  1945تمر سان فرانسسيكوعام ؤاثناء انعقاد م حقوق االنسان.

ض دول امريكا الجنوبية ان يتضمن الميثاق ملحقا بحقوق االنسان يحوي على تعهد اقترحت بع

 الدول باحترام هذه الحقوق والعمل على تطبيقها.

ان هذه المنظمات غير الحكومية التي سبقت االمم المتحدة في نشأتها اخذت تلعب دورا كبيرا   

غير الحكومية والتي اصبحت تلعب دورا في ميادين حقوق االنسان والقانون الدولي والدبلوماسية 

بارزا في العالقات الدولية. ان مصطلح المنظمات غير الحكومية يغطي مفهوما واسعا للغاية يبدأ 

 من المنظمات المحلية ويصل إلى االتحادات الوطنية والشبكات الدولية.

ت غير المرتبطة إذن المنظمات غير الحكومية هي المنظمات التي ينشأها االفراد والجمعيا  

 بالدولة والتي يكون تأثيرها في المجتمع حسب قدراتها وامكانياتها وظروف عملها السياسي. 

 .هم المنظمات غير الحكوميةأ

 .(سية محايدة)منظمة الصليب االحمر منظمة غير سيا اللجنة الدولية للصليب االحمر -1

رعاية في ى اللذين تركوا دون نشأت بمبادرة من السويدي دونان الذي تأثر باعداد الجرح  

. إذ قام دونان مع مجموعة من 1859( بين فرنسا والنمسا عام ميدان معركة )سولفرينو

مؤتمرها  بانشاء لجنة الصليب االحمر الدولي والتي عقدت 1863الشخصيات السويسرية عام 

 للجنة.دولة وتم تحديد المبادئ والشخصية القانوية لهذه ا14بحضور 1963في جنيف عام 

وظيفة هذه المنظمة ال يتعدى معالجة جرحى الحروب وبحث مصير االسرى والمفقودين في    

الحروب وحماية ضحايا النزاعات. ولقد برز دور منظمة الصليب االحمر الدولية خالل 

 الحربين العالميتين. 

 .منظمة العفو الدولية -2

ن وقد تأسست في بريطانيا عام هي منظمة متخصصة بالدفاع عن حقوق السجناء والسياسيي  

وهي منظمة غير حكومية  كحركة تطوعية عالمية تعمل من اجل حقوق االنسان. 1961

ال تعارض آراء الضحايا التي معتقدات السياسية وهي ال تؤيد ومستقلة عن جميع الحكومات وال

عاة احكام تسعى لحماية حقوقهم, مهمتها حماية حقوق االنسان دون تمييز, وهدفها ضمان مرا

 االعالن العالمي لحقوق االنسان.

 



 

 

  .منظمة مراقبة حقوق االنسان -3

حيث كانت تسمى منظمة هلمنكي لمراقبة حقوق االنسان  1978بدأت المنظمة نشاطها عام   

في دول الكتلة السوفيتية. في منتصف الثمانينات من القرن الماضي تم انشاء لجنة لمراقبة 

ات حقوق االنسان التي يقترفها حلفاء الواليات المتحدة في امريكا االمريكيتين لبيان انتهاك

ليصبح اسمها منظمة مراقبة حقوق االنسان  1988الوسطى. وقد وحدت كل اللجان عام 

ومقرها نييورك. وهي منظمة مستقلة غير حكومية وال تقبل الدعم من أي حكومة, وتسعى 

لي الحكومات الطالعهم وحقيق وتلتقي بمسؤالى منع انتهاك حقوق االنسان وكذلك تقوم بالت

 على االنتهاكات.

 .المنظمة العربية لحقوق االنسان -4

تأسست نسان في الوطن العربي ومقرها مصر,منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق اال  

في اجتماع عقد في قبرص حضره العديد من الدول المهتمة بحقوق االنسان.  1983عام 

رضوان الشخصية المعروفة بحقوق االنسان. حصلت المنظمة  واول رئيس لها هو فتحي

على الصفة االستشارية في المجلس االقتصادي التابع لالمم المتحدة. وحدد نظامها الداخلي 

وهي  لحريات االساسية في الوطن العربي,واهدافها في العمل على تعزيز حقوق االنسان وا

ية. وعضوية المنظمة مفتوحة لجميع مواطني ال تنحاز الى اي نظام عربي او ضده فهي حياد

 االقطار العربية.

 .منظمة المؤتمر االسالمي -5

م في الرباط بالمملكة المغربية وكان ذلك رداً على حريق 1969تأسست المنظمة عام   

المسجد األقصى في القدس المحتلة. وهي تعتبر ثاني اكبر منظمه دوليه بعد األمم المتحدة, 

بشكل دائم في األمم المتحدة. وتسعى المنظمة لتعزيز السلم واألمن بين  وتعتبر ذات عضويه

مختلف شعوب العالم. وتعتبر المنظمة بمثابة الصوت الذي يوحد ويجمع ويتكلم بأسم العالم 

اإلسالمي وقد تأسست المنظمة في محاوله لتوحيد الجهود المشتركة بين جميع المسلمين في 

مؤقتاً للمنظمة حتى يتم تحرير القدس حيث سيكون المقر الدائم  العالم وقد اختيرت جده مقراً 

في فبراير تم تبني دستور للمنظمة يقوم على تقوية التضامن  1972للمنظمة. وفي عام 

 ة والعلمية والثقافية والسياسية.والتعاون بين دول العالم اإلسالمي في الشؤون اإلقتصادي
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 م.م موفق                                                      م.م علي

 الثاني الجزء

 يمقراطيةدوال الحريات

 فصل األولال

 حريةال

 

 المبحث األول: مفهوم الحرية

، فقد كان المعنى السائد في العصور القديمةوضعت كلمة الحرية في معان مختلفة   

االسترقاء أو جواز قصد به عدم حق الحرية ي   أماالحرية هو عدم االستعباد.  لكلمة

لكل ( في االعالن العالمي لحقوق اإلنسان )3كما ورد في نص المادة ). االستعباد

متى )االسالمي الموروث العربي  وكما ورد في ،(فرد الحق في الحياة والحرية

(، ألن حرمان الرقيق من حريتهم ال يقل ا  ستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارأ

 عن حرمانهم من حقهم في الحياة وهو في ذات الوقت حرمان من حقوق اإلنسان.

تقرير سيادة الدولة أي  .ستقاللالحرية كمرادف لكلمة اإل ستخدمت كلمةكما أ    

بعد قيام دول أوربا في العصر الحديث باحتالل العديد من دول  ا  خصوص ،والشعوب

، فأصبح الحديث ا  نا اكتسب لفظ الحرية مفهوما جديدالعالم وتقييد شعوبها. ومن ه

دهم من والتحرر خاصة لدى شعوب الدول النامية يعني تحرير بالعن الحرية 

 ستقالل.االحتالل والحصول على اإل
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 الحرياتالمبحث الثاني: تصنيف 

 الحريات األساسية أو الفردية:  -1

 .الحرية في التنقل واختيار مكان االقامة، حرية الفرد في األمن والسالمة البدنية

يجب احترام الحرية الشخصية من خالل عدم انتهاك حرمة المنزل أيضا 

 والحفاظ على سرية المراسالت الشخصية.

 الحريات الفكرية والثقافية: -2

نسانية التي يحتاجها الفرد في حياته الحريات اإل الفكرية من أهمتعتبر الحرية 

وذلك الرتباطها الشديد بعقيدته الروحية والتي تسمح له بتكوين ارآئه وأفكاره 

 في مختلف المجاالت.

 وتشمل الحرية الفكرية كل من:  

عن ارآئه  حرية الفرد في التعبير ويقصد بها حرية الرأي والتعبير: -أ

يستعملها سواء كان بغض النظر عن الوسيلة التي ة تامة يروأفكاره بح

ال أو الكتابة أو اإلذاعة والتلفزيون أو الصحف أو وسائل صذلك باالت

بنص  رط أن تكون محددةشقد تخضع لبعض القيود بو .االعالم األخرى

احترام حقوق اآلخرين  قانون وأن تكون ضرورية لغايات معينة منها

أو حماية األمن القومي أو المصلحة العامة أو اآلداب العامة  سمعتهمو

 وكذلك حماية عقائد اآلخرين.

 قامةحرية ممارسة العبادة وحرية إ تشمل حرية المعتقد الديني:  -ب

وحرية التعليم الديني وحرية  نسانيةوصيانة المؤسسات الخيرية واإل

ورد بالقرآن الكريم وقد ية وحرية ممارسة الطقوس الدينية. الكتابة الدين

  اآليات التي تدل على حرية العقيدة لجميع األديان.

 يات الدولية واالعالنات العالميةجميع المواثيق واالتفاق حرية التعليم: -ج

في التعليم وحقه في التمتع بكل مجاالت الثقافة  أجمعت على حق كل فرد

 .والنشاط العلمي ثبحلوالتقدم العلمي وحق المساهمة في ا
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 ا  امتدادا جماعيتمثل إذ  :حرية الصحافة وأجهزة االعالم بأوسع معانيها -د

ي حرية معترف بها كحق من حقوق وه ،لحرية كل مواطن في التعبير

 .نساناإل

 الحريات االجتماعية:  -3

التي تدخل في نطاقها كل النشاطات ذات الصفة الجماعية،  وهي الحريات

  :تضمو أي التي ال تخص الفرد الواحد وإنما تشمل مجموعة من األشخاص

 حق االجتماع. -أ

 الجمعيات واألحزاب السياسية والنقابات.حق تأليف   -ب

 حق الضمان االجتماعي والرعاية الصحية. - ج

 المبحث الثالث: ضمانات الحرية العامة

للحريات العامة وهو مجموعة اإلجراءات المقررة والمتخذة  هناك نظام قانوني  

قرار فرد بالتمتع بالحريات العامة. وإلبواسطة القوانين الوضعية التي تسمح لل

الحقوق والحريات العامة في مجتمع ما بواسطة النظام القانوني للدولة ينبغي توفير 

نات القانونية وهذه الضما والحريات.ك هذه الحقوق ضمانات لمواجهة مخاطر انتها

حد الشكلين التاليين أو كليهما وحسب التقاليد المتبعة من المعمول بها يمكن أن تتخذ أ

 قبل الدولة لمجابهة تعسف السلطات العامة وهما:

مام أ به قيام الفرد بتقديم شكوى قصدي  التقاضي أو التظلم غير القضائي: و - أ

 داري لتحديدنتيجة حيف أو ظلم اصابه جراء عمل إ جهة غير قضائية

أو  طبيعة شخصية ن يكون الطلب في الشكوى ذيؤولية ويمكن أالمس

 .عن مصلحة عامة لرافع الطلب تعبير

فراد وعة الوسائل المتاحة تحت تصرف األبه مجم قصدوي  الطعن القضائي:   - ب

قواعد القانون. وذلك برفع شكوى  نتهاكهمضد نشاط المسؤولين إل للطعن

)المحاكم( حيث يلجأ المتظلمون إليها لحمايتهم من  مام الجهات القضائيةأ

 و بنصوص قانونية محددة.ستور أما بالتمسك بقواعد الدالحيف أ



4 
 

 المبحث الرابع: تباين مستوى الحرية بين دول العالم

مستويات الحرية في  أخذت المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية تبين  

)بيت الحرية( وهي فهناك  نسان.رية وحقوق اإلشالتقارير الخاصة بالتنمية الب

فراد بالحريات السياسية والمدنية في سسة خاصة تقوم بقياس مدى تمتع األمؤ

بأن المنطقة العربية ككل تعاني من عجز في مثال  هاتقرير فنجد .دول العالم

( دولة إلى ثالث 153الحرية بتوزيع دول العالم البالغة )ويقوم تقرير بيت  الحرية.

 مجموعات هي:

قليات التي يتمتع فيها األفراد واألوهي  ( دولة:37الدول الحرة وعددها ) - أ

بدرجات عالية من الحقوق والحريات وتجرى فيها انتخابات دورية حرة 

طتين عبر احزاب تتنافس للوصول إلى السل ،ونزيهة لجميع المناصب العليا

وتتوفر في هذه الدول والتشريعية )البرلمان(. التنفيذية )مجلس الوزراء( 

قليات في ومساواة كاملة للجنسين ولكافة األصحافة حرة وقضاء مستقل 

 المجتمع وهذه الدول هي حاالت نموذجية.

تقيد الحريات وال تلتزم التي وهي  ( دولة:46دول غير الحرة وعددها )لا - ب

حيث تتزايد حاالت القمع والتسلط واالنفراد بالسلطة بما  بحقوق اإلنسان.

ومنع االحزاب والجمعيات والمعارضة من  ،في ذلك عدم اجراء االنتخابات

انعدام حريتها في التعبير فينتج  في وتقييد الصحافة ،ممارسة نشاطها

 الحريات.

تقع في موقع وسط التي وهي  ( دولة:70وعددها ) الدول شبه الحرة - ج

 لمجموعتين اعاله.بين ا
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 فصل الثانيلا

 ديمقراطيةال

 

 المبحث األول: مفهوم الديمقراطية

( DEMOKRATIAي )غريقاأل مشتق من المصطلحالديمقراطية  إن مصطلح  

 ،( ومعناها الشعبDEMOSمن مقطعين األول ) وهو مصطلح تمت صياغته

. فالديمقراطية هي حكم الشعب .سلطةالحكم أو ال( ومعناها KRATOSوالثاني )

 ".ومن أجل الشعب عبشواسطة الحكم الشعب بأنها "ب لنكولن عّرفهاوأيضا 

السلطة السيادية على يملك  الديمقراطية تعني بأن الشعب هو الذي مالنظي وف  

تمارس فيها  يتالحكومة الديمقراطية فهي تلك ال المجلس التشريعي والحكومة. أما

والمسؤوليات المدنية بواسطة كل المواطنين بصورة مباشرة أو عبر السلطة 

  مندوبين عنهم يتم انتخابهم بحرية.

ريخية تتحدد بالظروف االجتماعية السائدة في الديمقراطية هي مسألة اجتماعية تأف  

زمان ومكان. مثل للديمقراطية قابل للتطبيق في كل كل أمكان معين. إذ ال يوجد ش

نسان لكنهم عند النظر في ساسية لإلأالديمقراطية حاجة ن أ ناس علىيتفق ال وقد

ن الديمقراطية مفهوم عام يسلكون طرقا مختلفة. وهذا يعني أ تحديد مضمونها

يصبح خالفا  ن الخالف بين هذه االنظمة، وأاالنظمة القائمة يستوعب جميع اشكال

 في درجة الديمقراطية. 

 

 

 

 



6 
 

 الحرية بالديمقراطية: عالقة نيالمبحث الثا

ما يستخدم مفهومي الديمقراطية والحرية وكأنهما شئ واحد وهما ليسا كذلك.  ا  غالب  

ومبادئ عن الحرية، كما أنها تتكون من مجموعة  فالديمقراطية هي مجموعة أفكار

    ريخ طويل حافل بالمعاناة. سات واجراءات تمت صياغتها خالل تأممار

الناس حكم أنفسهم  لديمقراطية، إذ قبل أن يستطيعل نتاج الحرية هيوبأختصار إن 

 ينبغي أن يكونوا أحرار في التعبير عن آرائهم.

يتمكنون من الحصول  والديمقراطية تعتمد على مواطنين متعلمين مطلعين واعين  

المصلحة على اكبر قدر ممكن من المعلومات وتحليلها للحصول على ما يخدم 

 فعال في المجتمع بعكس الجهل الذي يولد الالمباالة.العامة ويكون دورهم 

الرأي اآلخر   الديمقراطية تظهر في كل ركن من أركان الحياة العامة، كاحترامف

كالتقيد مثال بقوانين  سياسية أو دينية أو ثقافية... وقبول سيادة القانون،سواء كانت 

   .اطيةيعكس نضوجا في الديمقروهذا  "المتمدن" السير هذا السلوك

 المعاصرة : مفهوم الديمقراطيةثالثالمبحث ال

هي نظام حكم ومنهج سلمي الدارة أوجه االختالف في  إن الديمقراطية المعاصرة  

حق الرأي والتعارض في المصالح، ويتم ذلك من خالل إقرار وحماية ممارسة 

 نتخاب على وفق شرعية دستور ديمقراطي.المشاركة السياسية عن طريق اإل

. حرية والمساواة والعدل والتسامحوللديمقراطية قيم البد من مراعاتها وهي : ال  

إن صفة الديمقراطية ال يمكن اكتسابها بمجرد اضافة لفظ الديمقراطية ورفع 

الشعارات وإنما هناك شروط موضوعية الكتسابها، فهناك دولة وهناك دولة 

دستور وهناك دستور وهناك  ديمقراطيديمقراطية وهناك حزب وهناك حزب 

إذ البد لنا من فحص المضمون والتأكد من المنهج قبل أن نطلق صفة  .ديمقراطي

 الديمقراطية أو نحجبها.
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 لديمقراطية: المكونات الرئيسية لرابعالمبحث ال

 ا  ديمقراطي لكي يكونة يمعايير رئيسمكونات أو ي أن يكون لنظام الحكم ينبغ  

 وهذه المكونات أو المعايير هي: 

 انتخابات حرة وعادلة. -1

 حكومة يجب مسألتها. -2

 الحقوق المدنية والسياسية. -3

 مجتمع ديمقراطي. -4

 قيادة سليمة ونزيهة. -5

 تحقيق المساواة االقتصادية. -6

 تحقيق المساوة االجتماعية. -7

 الديمقراطية : مزاياخامسالمبحث ال

 المساواة. -1

 رقابة شعبية على الحكومة. -2

 الحوار هو الطريق لحل الخالفات. -3

 .حماية الحقوق والحريات -4

 تجديد قوة المجتمع. -5

 الثقافة الديمقراطيةالمبحث السادس: 

الديمقراطية مفهوم حديث نسبيا في تاريخ البشرية، أخذ به على محمل الجد منذ   

ليست ثوبا يفصله المفكرون لتلبسه الشعوب لتسيير أمورهم هي ف ثالثة قرون.

  للخروجبها الناس يأخذ  هي ليست شيئا طبيعيا،و. السياسية واالجتماعية بشكل آلي

    .من اآلخرين لحل مشاكل الحكم في البالد تأخذ من ظلم الحكام، أو موضة

الديمقراطية مفهوم، تكّون من خالل التجارب االنسانية المتعددة، والمتعلقة ف  

في  سياسية للتعايش المشترك فلسفة هيو بمصدر وشرعية السلطة السياسية.

تتلخص باستقاللية الفرد وحريته وعقالنيته وسلوكه  ،المجتمع بشكل سلمي
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 والتي الثقافة الديمقراطيةهي المتحضر مع بقية االفراد في مجتمع منظم. هذه 

بالفكر والتجربة والتطبيق والمقارنة مع تجارب شعوب أخرى  بشكل تدريجي تنمو

  عالية في الحياة الديمقراطية.وصلت إلى مراتب 

 ايرة، عكست متطلبات اإلنسان في هذوبما أنها تجربة إنسانية حققت نجاحات كب  

للعيش في مجتمعات أكثر حرية. هذه  لذا يمكن األخذ بها ،العصر الحديث

الديمقراطية ليست شكال ما في أسلوب الحكم فقط ولكنها أيضا ثقافة سياسية 

المؤسسات السياسية واالقتصادية والقضائية والدينية إلرساخ واجتماعية تؤثر في 

 حقوق اإلنسان العربي.

يحتاج إلى ركيزة واسعة من المواطنين الواعين  ديمقراطية سلوك جماعيال إذن  

ألمورهم ويريدون العيش بحرية وعلنية دون خوف من سلطة تهددهم بشكل 

 مقراطية كقاعدة أساسية لحلبالدي اعتباطي. لذا من الضروري أن يقبل الجميع

العصبية   بشكل سلمي عن طريق الحوار العقالني المنفتح، بعيدا عن الصراعات

 كل الخالفات الممكنة والطبيعية في عالمنا االنساني.  والسلطوية رغم

ليست مجرد مؤسسات سياسية أو انتخابات أو تعددية حزبية، بل هي  الديمقراطيةف  

هي وبالتالي  .السياسية السائدة الثقافة بنية المجتمع، وفي أيضا  تحوالت عميقة في

نهج وأسلوب يُتبع سواء داخل مؤسسات  . فهيعملية بناء وتأسيس تبدأ باإلنسان أوال  

الدولة لتوسيع رقعة الحريات السياسية وتعزيز المشاركة الجماهيرية في صناعة 

لعامة وفق ضوابط محددة. القرار، أو داخل المنظمات غير الحكومية وفي الحياة ا

وهذا بدوره يسهم في خلق ثقة مشتركة بين الدولة ومجتمعها، ويساهم في تطور كال 

 .الطرفين، ويساعد في تقوية بناء المجتمع
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الفصلالثالث

 الديمقراطيستور الد

 

الدستور الديمقراطي هو عقد مجتمعي يتم بموجبه تخويل مجموعة من الناس   

العقد في حال االخالل لغى تفق عليها وي  أو الدولة وفق أسس م  إلدارة المجتمع 

والبد أن  .دفهو ليس بمنحة من الحكام بل هو تعاقد مجتمعي متجد ،بهذه األسس

قراره بحرية من قبل جمعية تأسيسية منتخبة سواء تم تتم مناقشة الدستور وإ

الديمقراطي أن يرتكز على عرضه على استفتاء شعبي أو لم يتم. كما البد للدستور 

 سس أو مبادئ عامة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.أ  

 المبحث األول: مبادئ الدستور

 المبدأ األول : ال سيادة لفرد أو مجموعة من األفراد على الشعب.

 المبدأ الثاني : سيادة القانون.

 المبدأ الثالث : الفصل بين السلطات.

 والحريات العامة.المبدأ الرابع : ضمان الحقوق 

 المبدأ الخامس : التداول الديمقراطي السلمي للسلطة.

 : الديمقراطية الدستوريةثانيالمبحث ال

شكل اجتيازها انتهاكا للعملية يقول المفكر روبرت دال )أن للديمقراطية حدود ي    

وجود نظام ديمقراطي من لذلك البد من وجود معايير للداللة على  ،الديمقراطية(

 هي:و .ومن ثم توظيف تلك المعايير لتقييم أداء الممارسة الديمقراطية ه،عدم
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المشاركة الفعالة في عملية اتخاذ القرارات الجماعية عندما تكون الفرص  -1

بين المواطنين، وعندما تتوافر الوسائل الكافية التي تسمح  متساوية

 بالتعبير عن أدائهم.

 .الهامة ايا المصيريةأن يكون للشعب بأكمله رأي في تحديد القض -2

المساواة في االقتراع، أي أن قيمة ووزن صوت كل مواطن يجب أن تكون  -3

 متساوية.

واإللمام بالمسائل  الفهم الواضح لمتخذي القرارات الهامة وامتالك المعرفة -4

السياسية، وحصولهم على المعلومات المتصلة بالقرارات المطلوب 

 العلمية الخاصة بكل قرار.ات صاصوأن تراعى االخت ،اتخاذها

شمولية حق المشاركة السياسية لكافة بالغي سن الرشد من المواطنين  -5

 ذكورا واناثا.

 المبحث الثالث: معوقات الممارسة الديمقراطية في الوطن العربي

عيق تطبيق الممارسة الديمقراطية في الوطن العربي ت  األمور هناك جملة من   

 منها:

تخلف المستوى الثقافي ، المستوى التعليميار الجهل وتدني انتش -1

 واالجتماعي للمرأة.

 واالجتماعية. اديةصوتردي االوضاع االقت الفساد االداريوالفقر  -2

 اختالف مفهوم الديمقراطية وغياب العمل بها. -3

 االنقالبات العسكرية. -4
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 الفصل الرابع

 وآلياتها ركائزها أنواع الديمقراطية

 

 رةشالديمقراطية المباالمبحث األول: 

ن وساطة أحد من نواب أو هي التي يباشر فيها الشعب السلطة بنفسه دو  

والقضائية بيد الشعب.  فتكون كافة هيئات السلطة التشريعية والتنفيذيةممثلين، 

سن يفالشعب هو الذي  ،الشعب هو الهيئة الحاكمة والمحكومة بنفس الوقتن أي أ

كما  ب..الخن الموظفين وتحديد الضرائالحكومية مثل تعييالقوانين ويتخذ القرارات 

تعتبر الديمقراطية المباشرة من أرقى أنواع ويمارس سلطة القضاء بنفسه. 

 الديمقراطية ألنها تجسد التطبيق الكامل للديمقراطية. 

ال في مدن صغيرة لألسباب من الديمقراطية ال يمكن تحقيقها إلكن هذه الصورة   

 التالية:

 تطبيقها يفترض تواجد جميع المواطنين في مكان واحد.إن  -1

 المواطنين مطلعين بشكل دقيق على جميع األمور. يجب أن يكون هؤالء -2

لكي ال يضطر  ،يجب أن تكون القضايا المطروحة للنقاش محدودة -3

ة ليجتمعوا بصورة دائمة لمناقش المواطنون ترك كل اعمالهم ومصالحهم

 مور المطروحة.األ

 ةتفويضي: الديمقراطية الثانيالمبحث ال

إن هذه الديمقراطية جاءت بديال عن الديمقراطية المباشرة وحال للصعوبات التي   

تواجهها في التطبيق العملي بعد أن وصلت عملية اجتماع المواطنين جميعهم 

لممثلين الشعب حكم ال أن يكونلة. وتعني للتداول في شؤونهم عملية مستحي

 المنتخبين. 
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أخذت هذه الديمقراطية اتجاهين األول يمكن تسميته بالديمقراطية شبه وقد   

أو  مقراطية غير المباشرةالمباشرة وكان محدود االنتشار، والثاني هو الدي

  . النيابية

 الديمقراطية شبه المباشرة: - أ

ألنها تعتمد على مجموعة ممثلة سميت كذلك الديمقراطية شبه المباشرة   

بإدارة أمور البالد نيابة عن الشعب واتخاذ القرارات المختلفة للمواطنين يقومون 

في الوقت نفسه أبقى هذا النظام دورا  .والتشريع وتعيين رجال الدولة والقضاء

ل حق االستفتاء الشعبي واالعتراض ثمميزا للشعب من خالل عدة مظاهر، م

مثل حق إقالة الشعبي واالقتراح الشعبي باإلضافة إلى ثالث مظاهر أخرى جزئية 

باعتماد آليات يتم االتفاق  النائب وحق حل البرلمان وحق عزل رئيس الجمهورية

  .عليها

 الديمقراطية غير المباشرة: - ب

عية وعملية من الشكلين إن هذه الديمقراطية هي األكثر انتشارا ألنها أكثر واق  

إذ أنها تتجاوز أغلب عيوب وصعوبات الديمقراطية المباشرة وشبه ، السابقين

إذ المباشرة. ويعبر الباحثين عن الديمقراطية غير المباشرة بالديمقراطية النيابية. 

تشريعية –سسيا للتوصل إلى قرارات سياسية ؤنها تعني منهجا سياسيا وترتيبا مأ

جميع األمور نتيجة  ئرعبر تخويل أفراد معينين سلطة تحديد مصا -وإدارية

  .متابعتهم الناجحة لصوت الشعب

باتت هي األكثر تعبيرا و –اطية غير المباشرة أو النيابية إن جوهر نظام الديمقر  

ن يختار ممثلين عنه بصفة دورية، وأ هو أن الشعب - عن الديمقراطية التفويضية

السلطات بالنيابة عنه. هؤالء الممثلين يتصرفون بأسمه ويديرون شؤونه ويمارسون 

 عدة أسس منها:  إذن نستطيع القول أن النظام النيابي يقوم على

 *تشكيل البرلمان عن طريق االنتخاب من قبل الشعب السياسي.

 *تجديد البرلمان بعد فترة زمنية محددة حسبما يحددها الدستور أو القانون.
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 ئرته االنتخابية فقط.ال للشعب كله، ال لداث*اعتبار عضو المجلس النيابي مم

 *استقالل البرلمان عن الناخبين مدة نيابته.

وقد تبلورت األنظمة الديمقراطية غير المباشرة أو النيابية في أربعة صور   

 رئيسية:

 ام حكومة الجمعية.ظ*ن

 *النظام الرئاسي.

 *النظام البرلماني.

 .*النظام المختلط

 المبحث الثالث: ركائز الديمقراطية 

 الحرية: إذ تعتبر من أهم ركائز الديمقراطية وهي األساس لباقي الركائز. -1

اإلنسان هي األساس لحقوقه،  ة: كرامنسانية وحقوق اإلنسانالكرامة اإل -2

في  عن قيمة اإلنسان وتحقيق لكرامتههي تعبير والممارسة الديمقراطية

ة االعتراف بوجوده كفرد ضمن المنظومة االجتماعية في أجواء الحيا

 الديمقراطية.

تعتبر المساواة والعدالة من الركائز والدعائم األساسية المساواة والعدالة:  -3

على الرغم من األهمية األكبر للحرية لألنظمة الديمقراطية بأنواعها. و

ل ويقدم ضكركيزة في بناء الديمقراطية وإحدى أهم نتائجها، فإن هناك من يف

فرانسوا شاتيليه" "ساواة على الحرية. وهذا ما ذكره الم - معنويا واعتباريا -

عندما قال أن البشر يفضلون العبودية في المساواة على الحرية بدون 

 المساواة.

المشاركة السياسية: وهي من ركائز الديمقراطية المهمة ألنها إحدى وسائل  -4

وأدوات الديمقراطية، كما أنها إحدى نتائجها. وهي حق المواطن في أن 
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أي  .القرارات أو المشاركة المباشرة باتخاذها دي دورا ما في عملية صنعؤي

 ممارسة كل فرد من أفراد األمة دورا في الحياة السياسية.

إن من أبرز سمات الديمقراطية هو تمتع المواطنين  التعددية السياسية: -5

بالحرية السياسية التي يجب أن يكفلها الدستور. وهذه الحرية تسمح بإنشاء 

اسية تشارك في العملية السياسية الديمقراطية وفقا يأحزاب وهيئات س

 لقواعدها وآلياتها.

بحقوقه  االنتخابات: تعتبر االنتخابات حق شخصي لكل مواطن نتيجة تمتعه -6

السياسية إلى جانب الحقوق المدنية وبالتالي امتالكه لجزء من السيادة 

مما يقرر حق االقتراع العام وعدم حرمان أي  .طريق االنتخاب يمارسه عن

مواطن يتمتع بالحقوق السياسية من ممارسته وكذلك له حرية استعماله أو 

 االمتناع عن ممارسته.

إذ يفترض التداول على السلطة اتفاقا  ية:األقلحق األغلبية وحماية حقوق  -7

ول هو ليس تغيير للدولة وإنما هو تغيير وليا على مؤسسات الدولة. إن التدأ

في الدولة، وهو ليس تبديال لنظام الدولة بقدر ما هو تغيير للنخبة الحاكمة. 

إذ أن حكم األكثرية يعتبر من أهم  ويبقى حكم األغلبية ضمن احترام األقلية.

، بل أن "جون لوك" يرى أن النظام الديمقراطي ات النظام الديمقراطيمميز

 يقوم على مبدأ األكثرية.

ضتها بعد عدة تجارب خا ،مة الديمقراطيةتداول السلطة سلميا: توصلت األنظ -8

إلى احترام السلطة الشرعية القائمة والتي أخذت شرعيتها من انتخاب الشعب 

للسلطة مثلت ضمانة الزدهار األعراف لها. وإن ركيزة التداول السلمي 

والتقاليد الديمقراطية فيها، ألنها تكفل تحقيق العدالة بين جميع األطراف 

 السياسية الكبيرة والتي ترغب باستالم السلطة عبر االنتخابات.

الفصل بين السلطات: تعد هذه الركيزة مهمة جدا إلكمال بناء النظام  -9

ئز أخرى للعمل بفاعلية، من المساواة الديمقراطي، وفتحها المجال لركا

وإن الفصل الفعلي بين السلطات الثالث  والعدالة إلى الشفافية والمساءلة.

يتحقق بأن تمتلك كل واحدة من هذه السلطات قرارها واستقالليتها وأن تكون 
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وأن تتعهد باحترام الحقوق  صالحة وكفوءة وتحظى بالقبول الشعبي.

لدستور والتشريعات القانونية التي تحدد صالحيات األساسية وحمايتها عبر ا

 كل سلطة من هذه السلطات.

الشفافية والمساءلة: إن النظام الديمقراطي يحتاج في بناءه واستمراره إلى  -10

هذه الركيزة التي تقوم على دعامتين أساسيتين هما "الشفافية وتداول 

الل هذه الركيزة إذ يحتاج من خ المعلومات" و "المساءلة والمحاسبة".

للشعب واألمة ومجموعاتها السياسية وهيئاتها الدستورية والقانونية مراقبة 

وتعرف الشفافية بأنها االنفتاح  الجهاز الحكومي ومحاسبته على التقصير.

على الجمهور فيما يتعلق بهيكل وظائف القطاع الحكومي وبيان سياسات 

من شأنه تعزيز المسالة وكذلك  المالية العامة وحسابات القطاع العام الذي

، وتأييد أقوى للسياسات مما يؤدي إلى عدم زعزعة تعزيز المصداقية

  . االستقرار وعدم الكفاءة واالفتقار للعدالة

 المبحث الرابع: آليات الديمقراطية 

تعتبر اآلليات التي تعتمد في الديمقراطية بمثابة الوسائل التي يتم عن طريقها   

تحقيق حالة الديمقراطية في الدول التي تعتمد الخيار الديمقراطي في حياتها 

 :وهذه هي أهم اآللياتالسياسية واالجتماعية، 

ويقصد به أخذ رأي الشعب بموضوع من الموضوعات االستفتاء الشعبي:  -1

نقسم من حيث الموضوع إلى دستوري وتشريعي قانوني وسياسي. وهو ي

. ومن للقانونينقسم إلى استفتاء سابق أو الحق  موعد إجراءه ومن حيث

حيث الضرورة ينقسم إلى واجب إجرائه في موضوع أو مواضيع محددة. 

برلمان أو وعلى ال .استفتاء استشاري أو استفتاء ملزمكما يقسم أيضا إلى 

ن يتقيدوا بالنوع الثاني. ويجب عرض القانون الذي أالهيئة الممثلة للشعب 

)أما قبوال أو  وضعه البرلمان على الشعب ليقول فيه كلمته باالستفتاء

رفضا(. إذ يقوم البرلمان بإعداد ومناقشة القوانين ولكنها ال تصبح نافذة إال 

 بموافقة الشعب عليها.
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يتم عرض القضايا المهمة التي تتعلق بمصالح  ء الشعبياالستفتاة بواسطأي 

مثل اختيار الدستور أو اعتماد  .وعلى الشعب أخذ موافقته أو رفضه الشعب

حكم ) ونوع ال ،شكل معين من أشكال الحكم )برلماني، رئاسي، مجلسي،..إلخ(

عين االنفصال أو االتحاد مع أو اختيار اقليم م .جمهوري، ديني، ملكي، مدني(

هذه كلها تعد من القضايا التي ال مناص من الرجوع إلى رأي الشعب  .غيره

 فيها.

ت التي تقرر شكل ويتم عن طريق صناديق االنتخابا :شعبياالقتراع ال -2

وهناك اقتراع يجري في البرلمان لمنح الثقة أو حجبها  .الحكومة القادمة

 عن الحكومة أو ألخذ القرارات التي يرتأيها البرلمان.

 أنأي 

تعطي الحق لعدد معين من الناخبين بتقديم التي العملية  يهاالقتراع الشعبي 

مقترح لقانون على المجموعة الممثلة أو البرلمان مناقشته ثم إصدار القانون أو 

وإذا كانت فكرة أو أي  .إلقراره يطرح في مرحلة الحقة على االستفتاء الشعبي

مشروع يقوم البرلمان بمناقشته وبلورته في صورة قانون أو أي مقترح آخر وفقا 

 لدستور البلد.

إحدى الوسائل التي يتم اللجوء ت المباشرة وغير المباشرة: وهذه االنتخابا -3

 وأ( جمعية وطنيةإليها، أما بصورة مباشرة كإنتخاب حكومة أو برلمان )

انتخابات غير مباشرة يقوم بها أعضاء البرلمان لتعيين  و. أللبالدرئيس 

مجلس الرئاسة أو مجلس رئاسة الوزراء، باعتبار النواب قد تم انتخابهم 

 من قبل الشعب وهم يقومون بانتخاب ما سبق ذكره.

حق الشعب في حل المجلس النيابي: ويكون ذلك بناءا على طلب عدد معين  -4

عندها يعرض االقتراح على الشعب لالستفتاء ر من الناخبين يحدده الدستو

عليه، فإذا نال النسبة المطلوبة التي ينص عليها الدستور يحل المجلس 

النيابي وتجرى انتخابات جديدة الختيار نواب جدد. وإذا رفض الشعب حل 

 المجلس فيعتبر ذلك بمثابة اعادة الثقة بالمجلس.
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 الفصل الخامس

 العالقة بين الديمقراطية

 وحقوق اإلنسان 

 

ام الحكم السياسي الذي يتوافق مع ظهي الشكل الوحيد لن تعتبر الديمقراطية  

االقتصادية،  المدنية، السياسية،يع حقوق اإلنسان بفئاتها الخمس )احترام جم

وغير قابلة  (. وهذه الحقوق المتنوعة مترابطة مع بعضها، الثقافيةجتماعيةاال

فأي تطور في إحداها يدعم التطور في  ،بعضها البعضجزئة وهي تكمل وتعزز للت

 األخرى. 

تكسب األفراد وتمكنهم من القدرة على نيل حقوقهم  والسياسية فالحقوق المدنية  

إذ أن غياب الحقوق المدنية والسياسية يمكن أن يعوق  .االقتصادية واالجتماعية

الحقوق االجتماعية واالقتصادية، وأن تجاهل هذه األخيرة يمكن أن يقوض الحريات 

ياة العامة. المدنية والسياسية. فالفقر يقيد حريات اإلنسان ويضعف مشاركته في الح

ت الفقر والبطالة ن ضعف الفرص االقتصادية وتزايد معدالومن هنا يمكن القول أ

قوية على ا تشكل عوامل ومصادر ضغط وتزايد الفجوات بين األغنياء والفقراء كله

وتخلق حالة من عدم االستقرار، وهو األمر الذي يعبر  الديمقراطية وحقوق اإلنسان

 عن مجمل األوضاع السائدة في العراق.

ن وبناء المجتمع إن الديمقراطية بمفهومها العام تتضمن احترام حقوق اإلنسا  

. كل ذلك يشكل اطارا جديدا في واقع وفكر المجتمع المعاصر، األمر الذي المدني

ن تحدث تحوالت بنائية وهيكلية شاملة جاح واستدامة التحول الديمقراطي أيتطلب لن

في مجاالت السياسة والثقافة واالقتصاد واالجتماع بل وفي السيكولوجية الفردية 

 والجماعية معا.



18 
 

يندرج في اطار مجموعة الديمقراطيات الناشئة فإن بناء  لما كان العراقو  

الديمقراطية وترسيخ مقوماتها يتوقف على الوعي بضرورتها )وعي الدولة 

وفي قافة والسلوك ثيتطلب قوة وإرادة لتأصيلها في الفكر وال والمجتمع(. وذلك

وحقوق اإلنسان في  ن الديمقراطيةومعنى ذلك أ المرجعية الحضارية بصفة عامة.

إلى تأسيسهما في ما في وعي األفراد والمجتمعات، والعراق يحتاجان إلى تأسيسه

وأساليب وطرق التنشئة االجتماعية ومؤسسات التعليم  منظومة الثقافة السائدة

نا يتم تأصيلهما في السلوك ما يحولهما إلى قناعة راسخة وهب واالعالم والتثقيف،

والتدرب عليها من خالل ممارساتهم في مؤسسات المجتمع  لجميع األفراد اليومي

  المدني الحديث.

اما جاهزا ظإن الديمقرطية هي مسيرة تحول تدريجي مستمر ومتواصل، وليست ن  

مرة في ومكتمال يتم نقله من مكان إلى آخر. فالعالقة بين الديمقراطية والواقع مست

ية تجربة انسانية تتطور باستمرار الديمقراطن التأثير والتأثر المتبادل. ومعنى ذلك أ

، وهي وليدة تحول اجتماعي ة على كرامة اإلنسان وحقوقهظجل المحافمن أ

اقتصادي سياسي وهي لذلك تجربة إنسانية عالمية يمكن االستفادة منها حسب 

وفي الوطن العربي  ظروف ومعطيات كل مجتمع ونحن في العراق بشكل خاص

مجال حقوق  ون للديمقراطية من أجل تحسين رصيدنا فيبشكل عام أحوج ما نك

ن تحديث الدولة والمجتمع يتطلب تنظيم العالقات إذن يمكن القول أ اإلنسان.

والتفاعالت بين األفراد وفق مبدأ المواطنة المتساوية بكل دالالتها في الحرية 

 سان.اإلن والمساواة والعدالة وهي المرتكزات األساسية للديمقراطية وحقوق

ومن هنا تعتبر الديمقراطية اطارا تنظيميا للحقوق والحريات وبناء المجتمع   

 المدني.
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